
 

 

 

 

Chorzów, 01.12.2020 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny  

w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, tel. 32 450 27 04 do 06, 32 241 07 18.  

2. Konkurs skierowany jest dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz do osób 

dorosłych. 

3. Celem konkursu jest: 

 poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej świąt 

Bożego Narodzenia oraz najciekawszych tradycji związanych z obchodami 

świąt Bożego Narodzenia w kulturze polskiej, 

 poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu, 

 rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych nawiązujących  

do wzorów regionalnych, 

 rozwój wrażliwości estetycznej uczestników. 

 

II. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla: 

a. dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, 

b. osób dorosłych. 

2. Konkurs polegać będzie na wykonaniu dowolnej ozdoby bożonarodzeniowej, własnego 

projektu, dowolną techniką (bombki, stroiku, łańcucha, kartki itp.).  

3. Autorem ozdoby zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba. 

4. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

5. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – 

prawidłowo wypełnionej i podpisanej (w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej 



 

prze rodzica/opiekuna prawnego) karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) 

oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. 

6. W przypadku nie dołączenia karty zgłoszeniowej praca nie będzie oceniana. 

7. Prawa autorskie do prac wykonanych przez Uczestników konkursu powinny należeć do 

Uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec 

Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia 

ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

8. Organizator nie dopuszcza prac, które przed dniem ogłoszenia Konkursu, były 

zgłoszone do innych konkursów 

9. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs, przechodzą na własność Organizatora i nie będą 

zwracane Uczestnikowi. 

10. Prace muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, prace uszkodzone nie będą brały 

udziału w konkursie. 

 

III. Termin i warunki dostarczenia prac: 

1. Termin dostarczenia prac upływa 18 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu). 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą na adres 

Organizatora: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 

25, 41-500 Chorzów z dopiskiem na przesyłce: „Konkurs na ozdobę 

bożonarodzeniową” lub złożyć osobiście w  sekretariacie Muzeum (od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7:30 – 15:30). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

 

IV. Zasady oceny i przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Dyrektora Muzeum 

„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Komisja Konkursowa, zwana dalej 

Komisją. 

2. Komisję powołuje Organizator. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

5. Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę pracy, nawiązanie 

do tradycji i wykorzystanie materiałów naturalnych. 

6. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych, w każdej kategorii zostaną 

przyznane miejsca od 1 do 3: 

I. dzieci od 6 do 9 lat, 

II. młodzież od 10 do 18 lat, 

III. osoby dorosłe. 



 

7. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną    

podane na stronie internetowej Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny  

w Chorzowie” (www.muzeumgpe-chorzow.pl). Na stronie internetowej zostanie 

zamieszczona również fotorelacja z wystawy nagrodzonych prac. 

8. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowej, nagrody zostaną wysłane pocztą. 

 

V.  Ustalenia dodatkowe: 

1.  Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa autorskie do swoich prac. W tym celu 

uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub opiekuna 

prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3.  Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 Załącznik nr 1 

 
Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego na ozdobę bożonarodzeniową 

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 
 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: ……………………………………………………………… 

 

 

Data urodzenia Uczestnika Konkursu:  ……………………………………………………………… 

 

Kategoria wiekowa: 

 

   6 – 9 lat        10 – 18 lat         osoby dorosłe 

 

 

Adres korespondencyjny: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich 

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego): ……………………………………………………… 

 

 

Telefon rodzica (opiekuna prawnego): ………………………….…………………………………… 

 

 

E-mail rodzica (opiekuna prawnego): ………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (a w przypadku uczestnictwa osoby 

niepełnoletniej również mojego dziecka) przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w 

Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów w celu udziału w konkursie na ozdobę 

bożonarodzeniową oraz w celach wykonywania przez Organizatora praw autorskich w zakresie 

określonym w Regulaminie. 

 

 

…………………, dnia …………………… 2020 r.   ……………………………… 

 

podpis  

  

 



 

 

 

Informacja o danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Muzeum „Górnośląski Park 

Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów. Administrator powołał 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych 

z Pani/Pana/Dziecka danymi osobowymi również mailowo: iod@muzeumgpe-chorzow.pl. 

2. Podanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału 

w Konkursie i wykonania autorskich praw majątkowych. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych 

osobowych, to niemożliwym będzie w szczególności ocena pracy, przyznanie Nagrody. 

3. Pani/Pana/Dziecka Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Konkursu oraz 

wystawy pokonkursowej, wykonywania autorskich praw majątkowych do ozdoby, w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak: przetwarzanie 

danych związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, archiwizacją oraz w celach 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w 

postaci dochodzenia roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

a), c) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

5. Ma Pani/Pana prawo do: dostępu do swoich i Dziecka danych, ich prostowania, żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania 

przetwarzania,  przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Administrator może udostępnić Pani/Pana/Dziecka dane osobowe jeśli będzie to konieczne 

do organizacji Konkursu, praw i obowiązków Administratora lub wynikać będzie 

z przepisów prawa. Dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przez 

Administratora lub innym odbiorcom danych, takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, 

poczta. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pan/Dziecka danych do podmiotom trzecim, 

organizacjom międzynarodowym i nie będzie dokonywał tzw. profilowania. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

 w celu organizacji Konkursu do czasu jego rozstrzygnięcia lub cofnięcia zgody, 

 w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, do czasu 

wygaśnięcia tych obowiązków, 

 w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, do czasu ustania prawnej możliwości ich realizacji, a w szczególności 

do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 

 

 

 

Data ……………………………  Podpis rodzica (opiekuna prawnego)  ……………………….. 

mailto:iod@muzeumgpe-chorzow.pl

