Regulamin
VI Rodzinnego Konkursu
na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Organizatorem VI Rodzinnego Konkursu na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową jest
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance. Zapraszamy do współpracy
zainteresowanych nauczycieli, katechetów, wychowawców przedszkoli i szkół podstawowych
oraz placówek oświatowo-wychowawczych z terenu gminy Trzcianka.

1.

Cele eliminacji konkursowych:
a) zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych,
b) nawiązanie do misterium chrześcijańskiego związanego z narodzeniem Jezusa Chrystusa,
c) promocja talentów dzieci i rodzin chcących zaprezentować swoje umiejętności,
d) kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,
e) pobudzenie aktywności indywidualnej i rodzinnej.

2.

Adresatami konkursu są dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu
gminy Trzcianka oraz ich rodzice i bliscy.

3.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej statycznej
lub ruchomej w formie przestrzennej. W trakcie konstruowania poszczególnych elementów
koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Technika
i materiały użyte do wykonania szopki są dowolne.

4.

Konstrukcja szopki powinna być stabilna.

5.

Prace mogą być wykonane indywidualnie i grupowo.

6.

Pracę należy opatrzyć metryką zawierającą następujące dane, zgodnie z podanym załącznikiem do regulaminu:
 imię i nazwisko autora bądź imiona i nazwiska autorów,
 wiek uczestnika bądź uczestników,
 nazwa przedszkola, szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej,
 numer telefonu kontaktowego.

7.

Termin i miejsce przekazania prac konkursowych:
do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 16.00
Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Spokojna 2
64-980 Trzcianka.
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8.

Zasady oceniania:
1) Zaprezentowane szopki bożonarodzeniowe będą oceniane przez jury.
2) Oceny jury są ostateczne.
3) Jakość szopek bożonarodzeniowych będzie oceniana według następujących kryteriów:
— dobór i wykorzystanie materiałów,
— pracochłonność wykonanej konstrukcji,
— estetyka pracy oraz trwałość przygotowanej kompozycji przestrzennej,
— walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) i oryginalność pomysłu,
— stopień nawiązania do chrześcijańskiej tradycji Bożego Narodzenia.

9. Nagrody:
1) Przewidziane są trzy nagrody główne (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienia w trzech
kategoriach:
 przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 klasy I–III szkół podstawowych,
 klasy IV–VIII szkół podstawowych.
2) Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
10. Termin i miejsce ogłoszenia werdyktu jury oraz wręczenia nagród:
dzień 20 grudnia 2018 r. godz. 17.00
Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Spokojna 2
64-980 Trzcianka
11. Autorzy prac powinni odebrać szopki bożonarodzeniowe w dniu 21 grudnia 2018 r.
z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance do godz. 18.00. Po tym czasie prace
przejdą na rzecz organizatora konkursu.
12. Autorzy szopek bożonarodzeniowych mogą je zaprezentować w ramach wystawy organizowanej w ramach Trzcianeckiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Odbędzie się ona
w roku następnym. Szczegóły co do jej terminu są dostępne w Bibliotece Parafialnej
przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance.
13. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod następującym numerem
telefonu: 886 905 630.
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14. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału przez uczestnika/uczestników w konkursie jest dostarczenie organizatorowi eliminacji wypełnionej klauzuli informacyjnej —
zgody na udostępnienie danych osobowych przez rodziców danego ucznia i przez danego rodzica, a więc osoby odzwierciedlone w metryce konkursu. Szczegóły znajdują
się w załączniku regulaminu konkursu.

Koordynatorzy konkursu:
Ewa Koniuszy
Agnieszka Werte
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Metryka twórcy (twórców) szopki bożonarodzeniowej
przygotowanej na Rodzinny Konkurs
na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Imię i nazwisko autora/autorów pracy
(należy je napisać wielkimi literami
— wersalikami)

Klasa/wiek

Nazwa i adres szkoły/przedszkola/placówki
oświatowo-wychowawczej

Telefon kontaktowy

Metryka twórcy (twórców) szopki bożonarodzeniowej
przygotowanej na Rodzinny Konkurs
na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Imię i nazwisko autora/autorów pracy
(należy je napisać wielkimi literami
— wersalikami)

Klasa/wiek

Nazwa i adres szkoły/przedszkola/placówki
oświatowo-wychowawczej

Telefon kontaktowy
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Klauzula informacyjna — zgoda na udostępnienie danych osobowych
Zgodnie z art. 4 pkt 11, art. 7, 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana dziecka danych wskazanych w niniejszej zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych jest Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance, którą reprezentuje dyrektor szkoły z siedzibą
przy ul. Spokojnej 2 w Trzciance (kod pocztowy: 64-980), tel. 67 216 22 56, adres e-mailowy:
katolik.trzcianka@gmail.com.
2. Pani/Pana dziecka dane będą przetwarzane w celu zebrania dokumentacji dotyczącej organizacji Rodzinnego Konkursu na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3. Odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych będą osoby zainteresowane konkursem.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dotyczących dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne i warunkiem umownym realizowanym w celach przeprowadzenia konkursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe spełnienie warunku umownego, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału w konkursie przez Pani/Pana dziecko.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą osoby zainteresowane konkursem.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony, chyba że Pani/Pan wniosą o usunięcie
danych osobowych Państwa dziecka do administratora danych, tj. Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Trzciance.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych do celów związanych z działalnością szkoły, 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 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych). Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego i mojego dziecka w witrynie szkolnej,
na szkolnym koncie Facebooka, szkolnych tablicach tematycznych, ścianach laureatów, finalistów eliminacji, należących do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance.
11. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych są podane w Polityce prywatności Katolickiej
Szkoły Podstawowej w Trzciance w zakresie ochrony danych osobowych.
…………………………………………………………
………………, ……………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………………………
(czytelne podpisy rodziców dziecka)
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