
Regulamin konkursu plastycznego  
Najpiękniejsza ozdoba choinkowa 
 

1. Organizator 
Stacja Artystyczna Rynek w Gliwicach w imieniu Stowarzyszenia GTW 

 
2. Cele konkursu 

- propagowanie kreatywnego spędzania czasu 
- kultywowanie tradycji tworzenia ozdób choinkowych 
- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz zdolności manualnych 
- zachęcanie do zainteresowania świętami Bożego Narodzenia 

 
3. Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół           
podstawowych. Jury będzie oceniać pracę w poniższych kategoriach wiekowych: 

- przedszkola 
- klasy I-IV 
- klasy V-VIII 

 
4. Warunki uczestnictwa 

a) Każdy uczestnik może złożyć organizatorowi wyłącznie jedną pracę 
b) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej        

niepublikowanymi  
c) Wykonanie prac konkursowych: technika dowolna, format dowolny, praca ma         

przedstawiać ozdobę choinkową, nawiązywać ma do tradycyjnych ozdób        
choinkowych (może to być bombka, łańcuch, gwiazda/szpikulec itp.) 
 

5. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę (może być dodatkiem do zawieszki)          
zawierającą następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, szkoła i klasa            
oraz imię, nr telefonu – do kontaktu w sprawie konkursu.  
 

6. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na          
przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach związanych z konkursem do          
pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia GTW w zakładce Stacja Artystyczna          
Rynek.  
 

7. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście do Stacji Artystycznej Rynek w          
Gliwicach, Rynek 4-5, 1 piętro (nad Empikiem), od wtorku do piątku w godzinach             
15:00-19:30. 
 

8. Terminy:  
a) Ogłoszenie konkursu - 20 listopada 2019 r.  



b) Ostateczny termin składania prac - 10 grudnia 2019 r. Prace nadesłane po tym             
terminie nie wezmą udziału w konkursie.  

c) Ogłoszenie wyników konkursu - 11 grudnia 2019 r., o godz. 18.00 na stronie             
FB Stacja Artystyczna Rynek oraz na stronie http://www.gtwgliwice.pl/,  

d) Uroczyste wręczenie nagród - 13 grudnia o godz. 18:00 w Stacji Artystycznej            
Rynek  

e) Wystawa pokonkursowa w Stacji Artystycznej Rynek 13 grudnia– 30         
stycznia 2020 r.  

 
9. Jury:  

Zgłoszone na konkurs prace oceni jury powołane przez organizatora. Dokona ono           
oceny prac według następujących kryteriów: pomysłowość, samodzielność, estetyka        
wykonania, realizacja tematu i jego zgodność.  

 
10. Nagrody:  

Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych prac, a także wyróżnień w każdej z            
trzech kategorii wiekowych. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i         
dyplomy.  

 
11. Postanowienia końcowe:  

11.1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków          
uczestnictwa.  
11.2. Dostarczone prace nie będą zwracane; przechodzą na własność organizatora i           
mogą zostać wykorzystane niekomercyjnie w celach edukacyjnych oraz        
promocyjnych.  
11.3. Regulamin konkursu znajduje się na stronie Stowarzyszenia GTW         
www.gtwgliwice.pl. 
11.4. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, które nie zostały przewidziane w           
niniejszym Regulaminie, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu,         
głos rozstrzygający należy do Organizatorów.  
11.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.         
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwanym dalej RODO).  

 
Stacja Artystyczna Rynek informuje, że:  
Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzanie przez organizatora zgodnie z          
Rozporządzeniem 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              

http://www.gtwgliwice.pl/
http://www.gtwgliwice.pl/


sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych          
dalej RODO).  
Administratorem podanych Uczestnika konkursu danych osobowych jest Stowarzyszenie        
GTW z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 1/1, 44-100 Gliwice, tel. 504 676 972.  
W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Koordynator, mail:         
sar.gtwgliwice@gmail.com.  
Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i przeprowadzenia konkursu.  
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania           
celów wskazanych powyżej.  
Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz           
podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności          
lub realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym. Dane nie będą transferowane do            
państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać         
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego konkursu, a po             
zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla            
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich          
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu         
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art.             
15-18 oraz art. 20-21 RODO).  
W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,           
przysługuje uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym           
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie            
zgody przed jej wycofaniem.  
W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie GTW            
danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do          
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


