
 Regulamin Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową jest Sulęciński Ośrodek Kultury.

2. Cele Konkursu: 
- Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej,
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- Stworzenie płaszczyzny do prezentacji własnych dokonań twórczych,
- Powrót do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych,
- Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

3. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

5. Tematyka: 
Zadaniem uczestnika jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej, której inspiracją mogą być: Wycinanki, 
stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy.  

6. Zakres prac: 
- Kartka Bożonarodzeniowa (w pracę wkomponowane powinno być hasło: „Wesołych Świąt”), 
- Kompozycja płaska (nie akceptujemy realizacji trójwymiarowych prac oraz w formie fotografii,     
kserokopii lub wydruku), 
- Technika dowolna (wyklejanie, wydzieranie, malowanie itp.), 
- Format - A4.

7. Wymagania dotyczące prac: 
- Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę, 
- W konkursie uczestniczą osoby indywidualne, 
- Prace przesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie, 
- Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko opiekuna, kontakt oraz 
wypełniona zgoda na wykorzystanie wizerunku (zgoda dostępna jest na stronie internetowej 
Organizatora – www.soksulecin.pl – w zakładce „Dokumenty do pobrania”) 
- Prace należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Sulęciński Ośrodek Kultury, 
ul. S. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin. 

8. Ocena prac: 
- Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest nieodwołalna. 
- Komisja konkursowa dokona oceny prac. Prace zostaną ocenione pod względem: samodzielności, 
staranności wykonania, pomysłowości, estetyki wykonania pracy oraz walorów artystycznych.

9. Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu: 
- Zwycięski projekt Kartki Bożonarodzeniowej stanie się własnością Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, w 
zamian za otrzymaną nagrodę główną. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na 
wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla 
własnych potrzeb, 
- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego
projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. 

10. Terminy: 
- Prace należy składać/nadsyłać do 04.12.2020 r. 



11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- Organizator nie zwraca nadesłanych prac,
- Nagrodę główną o wartości 500 zł, otrzyma autor najlepszej pracy,
- Laureat konkursu o wynikach zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie, 
- Nagrodzona praca zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora konkursu, 
- Wybrana przez Organizatora praca zostanie wydrukowana, 
- Przesłanie prac na Konkurs równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

W przypadku pytań dotyczących konkursu informacji udziela instruktor SOK - p. Martyna Kruszewska 
95 755 24 77. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury.
2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych pod adresem: iod@soksulecin.pl 
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i 
organizowaniem wydarzenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do
miesiąca czasu po zakończeniu wydarzenia.
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie 
przepisów prawa.
5. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na 
podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO.
6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa 
UODO (uodo.gov.pl)
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu.


