
Regulamin 

SZKOLNEGO KONKURSU SZOPEK 

GRUDZIEŃ 2020 R. 
 

CELE KONKURSU: 
 przybliżenie uczniom Tajemnicy Wcielenia,, 

 popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci, 

 rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych, sprawności manualnych 

oraz poczucia estetyki. 

REGULAMIN KONKURSU: 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: 

 grupa I – uczniowie klas 0 – III, 

 grupa II - uczniowie klas IV – VI, 

 grupa III – uczniowie klas VII - VIII , 

oraz w następujących kategoriach: 

 praca zbiorowa ( maksymalnie 2 osoby), 

 praca rodzinna (brak klasyfikacji wiekowej), 

 malarstwo na szkle (prace indywidualne). 

Uwaga: brak kategorii indywidualnej dla szopek przestrzennych 

3. W konkursie będą oceniane: 

 ogólny wygląd szopki (estetyka wykonania, rozmieszczenie, proporcjonalność elementów), 

 dobór artystyczny środków plastycznych, oryginalność pomysłów, 

 umiejętność łączenia różnych materiałów (preferowane materiały naturalne), 

 samodzielność wykonania prac (prace indywidualne i zbiorowe). 

4. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Najlepsze  prace mają możliwość wzięcia udziału  

w Gminnym Konkursie Szopek w Rogoźniku. 

5. Z przebiegu prac Komisji sporządzony zostanie protokół. 

6. Niepełnoletni uczestnicy konkursu biorą w nim udział wyłącznie za zgodą rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

7. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, w tym zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych 

osobowych przez Szkołę Podstawową im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku w celach promocyjno 

– marketingowych, związanych z prowadzoną przez Szkołę Podstawową w Rogoźniku 

działalnością, 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    (Dz.U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz z 

Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 24.05.2018 r. poz. 1000) oraz 

zgoda na przekazywanie autorskich praw majątkowych do prac, o których mowa w pkt. 10 

regulaminu, musi być wyrażona pisemnie w formie oświadczenia, które stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

8. Prace należy złożyć do  04.12.2020 r. do godziny 15:00 w Szkole Podstawowej w Waksmundzie 

z dokładnym opisem pracy (imię, nazwisko, klasa, kategoria).  

9. Oświadczenie ( tj. załącznik Nr 1 ) przekazywane jest OBOWIĄZKOWO wraz z pracą 

składaną na konkurs. 
10. Wyniki konkursu będą ogłoszone 11.12.2020 r. na stronie szkoły w Waksmundzie. 

ORGANIZATORZY: Dorota Bryja, Maria Stahl-Pałys. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 

 

 



   Załącznik Nr 1 
 

Gminny Konkurs Szopek 

Rogoźnik, 21.12.2020 r. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

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

                           (Miejscowość, data) 

 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna.................................................................… 

 

kod pocztowy, miejscowość........................................................................................ 

 

ulica, nr domu.............................................… 

 

nr telefonu..........................................................................  

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem 

 

     _______________________________, 

                  (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 
2) 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)    (Dz.U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( 
Dz.U z 24.05.2018 r. poz. 1000),wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych   mojego dziecka do celów związanych z jego 

udziałem w  „Gminnym Konkursie Szopek 2019”, na nieodpłatne utrwalanie oraz publikowanie wizerunku   w formie zdjęć na stronie internetowej 

SP w Rogoźniku, Urzędu Gminy Nowy Targ oraz strony internetowej wsi Rogoźnik.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku, Rogoźnik 69, 34-471 Ludźmierz. 
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisów archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą 

podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma  prawo do: - 

dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach 
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.- wniesienia skargi do 

organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych.  
3) wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku autorskich 

praw majątkowych do prac, zgłoszonych do konkursu , w tym ich opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, 

wszystkich pól eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904 z 

późniejszymi zmianami) oraz kontekstu publikacji, 
4) praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich. 

               

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

                                                                                           (data, podpis Rodzica/Opiekuna ) 

mailto:inspektor@cbi24.pl

