REGULAMIN KONKURSU „GDOWSKA SZOPKA
BOŻONARODZENIOWA 2020”
§1
Organizator
Organizatorem konkursu „Gdowska Szopka Bożonarodzeniowa 2020”, zwanego dalej
konkursem jest Centrum Kultury w Gdowie, zwane dalej Organizatorem.

-

§2
Cel konkursu
pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wprowadzania akcentów regionu gdowskiego,
zachowanie i ożywianie wciąż na nowo tradycji wykonywania szopek,
zachęta do wspólnych działań artystycznych dzieci i dorosłych,
kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej
związanej z obrzędami świątecznymi,
poszukiwanie nowych dróg dla realizacji tematów tradycyjnych
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§3
Zasady
uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży
i dorosłych, uczestników zajęć w świetlicach wiejskich i środowiskowych oraz do
rodzin i uczestników indywidualnych z gminy Gdów.
Uczestnicy konkursu wykonują szopkę w kształcie bryły przestrzennej - maksymalnie
do 1m szerokości i wysokości . Ciężar szopki nie może przekraczać 10 kg!
Szopka może być wykonana w dowolnym stylu: np. stajenka, grota, szopka
krakowska, forma nowoczesna. Technikę i zestaw materiałów uczestnik wybiera
samodzielnie.
W każdej szopce powinny się znaleźć elementy związane z Gdowem.
Inspiracją mogą być: zabytki, architektura, miejsca, znane gdowskie
postaci, a także podania, legendy i opowieści.
Figurki i inne elementy szopki wykonane samodzielnie zostaną ocenione wyżej.
Szczególnie premiowane będą szopki wykonane własnoręcznie, bez elementów
gotowych lub wykorzystujące elementy gotowe w sposób kreatywny.
Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną drukowanymi literami metryczkę
(załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do prac
na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do
jej publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz
w Internecie.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i
reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego
nazwiska i wizerunku w Internecie i prasie.

§5
Kryteria oceny
1. Prace ocenione zostaną w jednej kategorii, ponieważ mogą być wykonywane wraz z
osobami dorosłymi.
2. Prace zostaną ocenione w zakresie:
- zgodności z tematem konkursu,
- kunsztu wykonania,
- walorów artystycznych, pomysłowości oraz oryginalności,
- wprowadzenia akcentów regionalnych,
- wprowadzenia akcentów gdowskich,
- wkładu pracy.
§6
Termin
Prace należy składać w Centrum Kultury w Gdowie, ul. Krakowska 398 do 15 grudnia 2020
r., w godzinach 800 -2000.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkursu w sposób stacjonarny,
szopki oceniane będą online, o czym poinformujemy uczestników na stronie
www.ck.gdow.pl
§7
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja nagrodzi trzy najlepsze prace oraz
przyzna wyróżnienia.
4. Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni w ferie zimowe na wycieczkę lub ciekawe
warsztaty artystyczne.
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo przez Organizatora.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora.
8. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.
10. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy
pokonkursowej odbędą się 18 grudnia o godz. 17:00 w siedzibie Centrum
Kultury w Gdowie, ul. Krakowska 398, pod warunkiem zniesienia zaostrzeń
związanych z pandemią. W przeciwnym razie zwycięzcy zostaną powiadomieni
telefonicznie o sposobie odbioru nagrody.
11. Wystawę szopek będzie można oglądać online na stronie www.ck.gdow.pl
§8
Uwagi końcowe
1. Dodatkowe informacje na temat konkursu udziela Organizator: Tel. 012 251 43 67;
kom. 512-186-807; e-mail: sekretariat@ck.gdow.pl
2. Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.ck.gdow.pl

Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów.
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym
można kontaktować się pod adresem: iod@ck.gdow.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i
sporządzenia relacji z konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i udostępnienie na tej
podstawie danych osobowych stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy.
5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie:
- publikacji imienia i nazwiska uczestnika/ uczestników na stronach internetowych i na Facebooku,
- zapowiedzi konferansjerskich,
- promocji działań dotyczących tego konkursu i konkursów organizowanych w przyszłości w postaci
informacji pisemnych, fotografii, prezentacji i relacji video (strony internetowe, Facebook, prasa,
telewizja).
6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, prawo
wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
udziału w konkursie.
9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych.
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