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REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE 

„BOŻONARODZENIOWE DZIEŁO ARTYSTYCZNE” 

04.12.2021 r. 

 

 
 

1. ORGANIZATOR: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich. 

2. CEL:  

• Rozwijanie działalności artystycznej w Gminie Nowa Ruda, 

• Działalność na rzecz regionu, 

• Popularyzacja tradycji świątecznej, 

• Odnajdywanie nowych pasji wśród mieszkańców Gminy Nowa Ruda. 

3. UCZESTNICY: 

Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież oraz osoby z Gminy Nowa Ruda. Konkurs 

zostanie rozstrzygnięty w 7 kategoriach: 

I.  Przedszkola, 

II. Dzieci (Szkoła Podstawowa I - III), 

III. Dzieci (Szkoła Podstawowa IV – VI), 

IV. Dzieci (Szkoła Podstawowa VII – VIII), 

V.  Młodzież Szkół Średnich, 

VI. Uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szklono – wychowawczych,     

oddziałów integracyjnych, świetlic środowiskowych, 

VII. Osoby dorosłe, 

VIII. Koło Gospodyń Wiejskich. 

4. WARUNKI KONKURSU: 

• Konkurs jest bezpłatny. 

• Praca wykonana dowolną techniką z zakresu masarstwa, ceramiki, rzeźby, haftu, 

krawiectwa lub innego rękodzieła.  

• Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w 

sekretariacie Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej: 

www.ckgnr.pl. 

• Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda            

ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, bądź w postaci skanu na e-mail: 

imprezy@ckgnr.pl. 

• Pracę konkursową należy czytelnie opisać: imię, nazwisko, kategorię konkursową 
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(zob. pkt. 3 Regulaminu). W przypadku uczniów należy wpisać również klasę             

i nazwę szkoły. 

• Brak opisu pracy powoduje dyskwalifikację.  

• Pracę należy dostarczyć do 29.11.2021 r. do Działu Imprez w Centrum Kultury 

Gminy Nowa Ruda. 

5. KOMISJA KONKURSOWA: 

• Komisja konkursowa złożona z 3 członków.  

• Komisja rozpocznie pracę 30.11.2021 r. po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń 

konkursowych. 

6. KRYTERIA OCENY:  

• Kreatywność uczestników, 

• Estetyka wykonania pracy, 

• Nawiązanie do tematu przewodniego, 

• Nadanie tytułu pracy.  

7. NAGRODY:  

• Rozdanie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników konkursu.  

• Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. 

• Komisja konkursowa ma prawo przyznania wyróżnień w każdej kategorii. 

8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

• W dniu 04.12.2021 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Centrum Kultury 

Gminy Nowa Ruda zostanie rozstrzygnięty konkurs. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO  

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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; 

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

poddawane procesom zautomatyzowanego profilowania. 

• 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.  
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