
REGULAMIN GMINNEGO  

KONKURSU  

 

                                              
    

 

 „KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

 
1. ORGANIZATOR: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach 

Kłodzkich, Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa 

2. TEMAT: Tematem konkursu jest wykonanie kartki okolicznościowej z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

3. CEL: Popularyzowanie tradycji świątecznych, rozbudzenie zainteresowania pięknym 

lecz zanikającym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, rozwijanie 

zdolności plastycznych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej. 

4.  UCZESTNICY: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół 

podstawowych i uczniowie z Niepublicznych Szkół Specjalnych oraz Świetlic 

Terapeutycznych z Gminy Nowa Ruda. 

Konkurs oceniany będzie w sześciu kategoriach: 

• I kategoria: uczniowie przedszkoli 

•  II kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy I-III 

• III kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI 

• IV kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII 

• V kategoria: uczniowie z Niepublicznych Szkół Specjalnych 

• VI kategoria uczniowie ze Świetlic Terapeutycznych 

• VII kategoria: KGW i Kluby Seniora 

5. WARUNKI KONKURSU: 

• Każdy uczestnik może nadesłać jedną, własnoręcznie wykonaną kartkę, 

• Uczestnik wykonuje kartkę świąteczną dowolnymi technikami plastycznymi 

(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika),  

• Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości skanowania, 



• Format kartki ma mieć wymiary: A5 (14.8 x 21 cm), kartki w innym wymiarze będą 

dyskwalifikowane, 

• Każda kartka musi posiadać na odwrocie dane osoby, która kartkę wykonała: imię  

i nazwisko, wiek,  klasa i szkoła, adres do korespondencji, numer telefonu 

kontaktowego, numer telefonu rodzica lub prawnego opiekuna (w przypadku dzieci), 

• Termin nadsyłania prac upływa z 30 listopada 2021 roku. Prace nadesłane po 

wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w konkursie, nie zostaną również odesłane 

nadawcy. 

• Prace należy składać w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda lub nadsyłać pocztą 

na adres: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda ul. Fabryczna 2 57-450 Ludwikowice 

Kłodzkie  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Kartka Bożonarodzeniowa” 

 6. UWAGI KOŃCOWE:  

✓ Prace będą oceniane pod względem zrozumienia tematu, kreatywności uczestnika, 

interpretacji i ogólnej estetyki wykonania pracy przez specjalnie powołaną 

komisję. Komisja wyłoni po 3 zwycięzców z każdej kategorii. 

✓ Każdy uczestnik wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia  

i nazwiska autora pracy, oraz przetwarzanie danych osobowych umieszczonych  

w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, jak również 

wykorzystania tejże pracy w działalności Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  

i Stowarzyszenia (tj. publikowanie, przetwarzanie elektroniczne, wykorzystywanie 

do celów promocyjnych).  Jedna z nagrodzonych prac zostanie wykorzystana jako 

Gminna Kartka Bożonarodzeniowa. 

✓ Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na publikacje wizerunku i dostarczonych prac. Udział w konkursie jest 

dobrowolny i bezpłatny.  

✓ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 grudnia 2021 r., a jego wyniki 

zostaną opublikowane na stronie www.ckgnr.pl 

Autorzy zwycięskich kartek zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu 

nagrody, która zostanie wręczona w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego  

4 grudnia 2021 r. w Ludwikowicach Kłodzkich. 

 

 

 

http://www.ckgnr.pl/


7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO  

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, iż Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku z 

udziałem w konkursie jest: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach 

Kłodzkich, ul. Fabryczna 2 57-450 Ludwikowice Kłodzkie. 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu 

poprzez wyłonienie zwycięzcy w trakcie trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w 

zakresie prac wyróżnionych do momentu ustania potrzeby dalszego przetwarzania lub 

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych- Katarzynę Bala-

Antczak. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można kontaktować 

się z Inspektorem pisząc na adres: biuro@abi-kancelaria.pl. 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w 

przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym),w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek: 

d. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

e. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

f. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą 

poddawane procesom zautomatyzowanego profilowania. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 



właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 

 

Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Biblioteka w Centrum Kultury Gminy 

Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkie. – Tel 74 871 65 28 

  

 


