
XVII WOJEWÓDZKI KONKURS 
na „SZOPKĘ, GWIAZDĘ, OZDOBĘ CHOINKOWĄ,  

WIENIEC ADWENTOWY I PODŁAŹNICZKĘ” 

Wręczyca Wielka 2020 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury  
we Wręczycy Wielkiej  

 

CELE   KONKURSU 

 reaktywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów w okresie poprzedzającym                              

Święta Bożego Narodzenia 

 wyrobienie własnej inwencji twórczej w zdobnictwie ludowym 

 poszerzanie i popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o polskich     

tradycjach, dawnych zwyczajach i obrzędach  

 prezentacja dorobku artystycznego (sztuki ludowej) naszego regionu. 

Wierzymy, że poprzez sztukę plastyczną mieszkańcy poznają zwyczaje i obrzędy               

ze swojego regionu i innych regionów Polski,  

a także w ciekawy i wartościowy sposób zagospodarują wolny czas. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych                   

i średnich oraz osoby dorosłe, a także każda placówka (szkoła, przedszkole, parafia, 

instytucja kultury oraz osoby prywatne) z terenu województwa śląskiego.  

PRACE OCENIANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:  

 SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 

 SZOPKA KRAKOWSKA 

 GWIAZDA KOLĘDNICZA 

 TRADYCYJNA OZDOBA CHOINKOWA  

 WIENIEC ADWENTOWY 

 PODŁAŹNICZKA 

► Ozdoby muszą być wykonane własnoręcznie.   

► Oceniane będą prace wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych.  

► Dekoracje wykonane z artykułów spożywczych (np. chleb, makaron) nie 

podlegają ocenie.        

► Technika wykonania prac jest dowolna                        

PROSIMY O ROZSĄDNY ROZMIAR I WAGĘ WYKONYWANYCH PRAC  

KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZGŁOSIĆ TYLKO JEDNĄ PRACĘ! 

NIE MOGĄ TO BYĆ WSPÓŁCZESNE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE. 

PRACE ZAKUPIONE  NIE BĘDĄ OCENIANE. 

 

TERMIN KONKURSU 

Prace konkursowe czytelnie opisane na metryczce przytwierdzonej do pracy 

(zawierające imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość oraz kategorię pracy) 

i wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury                             

we Wręczycy Wielkiej (ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca Wielka).  
 

Z uwagi na bezpieczeństwo prace konkursowe przyjmowane będą w dniach 

1-10  grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 17.00. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: 

www.gokwreczycawielka.pl  

 18 grudnia (piątek) 2020 r 
 

Rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, będzie zależne od sytuacji 

epidemiologicznej panującej w danym czasie. 
 

Tegoroczny konkurs będzie przebiegać zgodnie z procedurami bezpieczeństwa podczas 

organizacji imprez kulturalnych                          

w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej  

w okresie epidemii COVID-19. 

Organizator informuje, że regulamin może ulec zmianie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
► Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji organizatorów. 

► Nagrody nieodebrane  w ciągu tygodnia pozostają do dyspozycji organizatora.  

► Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac 

uczestników konkursu w prasie, telewizji, Internecie i katalogu w celu promocji 

konkursu. 

► Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem przez jej autora 

warunków niniejszego regulaminu.  

WIĘCEJ INFORMACJI: www.gokwreczycawielka.pl 

www.facebook.com/GOK.Wreczyca.Wielka  

tel. 34/319 24 24. 34/319 24 00  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! 

http://www.gokwreczycawielka.pl/
http://www.gokwreczycawielka.pl/
http://www.facebook.com/GOK.Wreczyca.Wielka


 

 

                                                      Klauzula informacyjna 
 

 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 

informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy 

Wielkiej z siedzibą przy ul. Śląskiej 20 we Wręczycy Wielkiej, kontakt 34 319 24 00, mail; 

gok@gokwreczycawielka.pl; 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować 

w sprawach ochrony danych pisząc na adres email inspektor@odocn.pl; tel. 602762036; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w związku promocją wydarzeń realizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej podczas XVII Wojewódzkiego Konkursu 

na „Szopkę, Gwiazdę, Ozdobę choinkową, Wieniec adwentowy i Podłaźniczkę”, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Twojej zgody. 

4) Odbiorcą danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(tzw. podmioty przetwarzające). 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co 

do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych GOK.  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją braku zgody będzie brak 

możliwości uczestnictwa w XVII Wojewódzkim Konkursie na „Szopkę, Gwiazdę, Ozdobę 

choinkową, Wieniec adwentowy i Podłaźniczkę”. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania. 

 

 

 
XVII  Wojewódzki Konkurs 

na „Szopkę, gwiazdę, 
ozdobę choinkową, 
wieniec adwentowy 

i podłaźniczkę 

 
 

Regulamin uczestnictwa 

 

 

Wręczyca Wielka, grudzień 2020 r. 
 

mailto:inspektor@odocn.pl

