
REGULAMIN KONKURSU “KARTKA BOŻONARODZENIOWA”  

Cele Konkursu:  

● kultywowanie zwyczaju dekorowania i przygotowywania ozdób bożonarodzeniowych,  

● propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi,  

● rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej, aktywności twórczej i kreatywności 

dzieci,  

● stworzenie możliwości promowania własnych dokonań twórczych.  

Zasady przebiegu konkursu:  

Konkurs polega na wykonaniu własnoręcznie kartki bożonarodzeniowej w dowolnej technice 

plastycznej.  

Organizatorem konkursu jest Gmina Sztutowo. 

Szczegółowe informacje:  

1. Konkurs jest skierowany do dzieci zamieszkujących gminę Sztutowo i rozstrzygany w trzech 

kategoriach wiekowych:  

a. dzieci w wieku przedszkolnym,  

b. klasy I- IV Szkoły Podstawowej,  

c. klasy V-VIII Szkoły Podstawowej.  

2. Kartka bożonarodzeniowa powinna być wykonana własnoręcznie przez uczestnika.  

3. Technika plastyczna dowolna.  

4. Praca może być wykonana w dowolnym formacie.  

5. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. 

6. Zgłoszenie pracy dziecka jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna 

prawnego na:  

 

a. udział dziecka w konkursie,  

b. postanowienia regulaminu konkursu,  

c. przetwarzanie danych osobowych, imienia i nazwiska dziecka,  

d. wykorzystanie wykonanych prac w celu promocji konkursu na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Sztutowo i w serwisie społecznościowym facebook.  

7. Komisja konkursowa przy ocenie prac konkursowych będzie brała pod uwagę zgodność z 

regulaminem, tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, estetykę oraz czytelność pracy.  

8. W skład komisji konkursowej wchodzą: Agnieszka Piórko, Agata Kibort, Katarzyna Dybiec.  

9. Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Sztutowie do 15 grudnia 2021 r. do godziny 

15.30. 

10. Prace należy składać wraz z kartą zgłoszenia stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 



11. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

zmiany terminów wynikających z harmonogramu konkursu oraz rezygnacji z wręczenia 

nagród podczas organizowanego wydarzenia w dniu 18.12.2021 r.  

12. Autor najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej otrzyma nagrodę rzeczową.  

13. Termin przekazania prac: do 15 grudnia 2021 r. do godziny 15.30. 

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 grudnia 2021 r.  

15. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sztutowo.pl oraz na 

www.facebook.com/Gminasztutowo  

16. Rozdanie nagród odbędzie się na Spotkaniu Świątecznym organizowanym w dniu 

18.12.2021 r. o godzinie 13.00 (Skwer w Sztutowie) lub innym terminie uzgodnionym z 

opiekunami autorów nagrodzonych prac.  

http://www.facebook.com/Gminasztutowo


Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia do konkursu “KARTKA BOŻONARODZENIOWA”  

Organizator Konkursu – Gmina Sztutowo 

  

Dane autora pracy: 

Imię i nazwisko:  

Miejsce zamieszkania: 

 

 

Kategoria wiekowa:   dzieci w wieku przedszkolnym 

  klasy I- III Szkoły Podstawowej 

  klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej 

Dane opiekuna: 

Imię i nazwisko:  

Miejsce zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

  

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu „KARTKA 

BOŻONARODZENIOWA”, organizowanego przez Gminę Sztutowo, dostępnym na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie www.sztutowo.pl.  

 Zgłaszam własnoręczną pracę konkursową mojego dziecka do udziału w Konkursie. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (Dz. 

Urz. UE L 119, s.1) zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Gminy w Sztutowie.  

………………………….……………..……………… 

                       podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 



 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 

  

W związku z przystąpieniem do Konkursu „KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych 

mojego dziecka/podopiecznego* przez administratora – Wójta Gminy Sztutowo, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. h ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 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. 

Dane osobowe i wizerunkowe posłużą promowaniu działań dokonań twórczych poprzez 

upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających mój/nasz wizerunek 

jako element budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni publicznej i w 

mediach. 

  

……………………………                         …………………………… 

Data, miejscowość                Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna/prawnego 

  

  

* niepotrzebne skreślić 

  

  

  

  

  

  

 

 


