KONKURS NA BOŻONARODZENIOWE SZOPKI PRZESTRZENNE
Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, który
na przestrzeni coraz bardziej odchodzi w zapomnienie. By kultywować tę nieco uśpioną tradycję
oraz pokazać, że może ona z powodzeniem funkcjonować również we współczesnym świecie,
zapraszamy do konkursu na wykonanie najpiękniejszej Bożonarodzeniowej Szopki Przestrzennej.
1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych tradycji budowania szopek
betlejemskich w okresie Świąt Bożego Narodzenia, prezentacja szopek jako elementu kultury
chrześcijańskiej i narodowej, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki
oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia, a także kształtowanie i
rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Szopka może być wykonana dowolną techniką indywidualnie lub zespołowo przez dzieci,
młodzież, dorosłych oraz w kategorii rodzinnej. Jej wymiary nie mogą przekraczać 1 m wysokości i 1
m szerokości.
3. Wykonane prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczać w dniu 22.01.2019 r. w godz.
09.00-17.00 do Galerii ANEKS w POK "Dom Chemika". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31
stycznia 2019 o godz. 11:00 w Galerii ANEKS w POK "Dom Chemika".
4. Jury będzie oceniało: stopień samodzielności wykonania, oryginalność prac, nawiązanie do
tradycji, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Prace będą oceniane
w kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych z klas I – III,
uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI, uczniowie szkół podstawowych z klas VII – VIII,
młodzież gimnazjum i szkół średnich, dorośli, rodzinna.
5. Organizatorami konkursu są: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Wspólnie”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Miłość”.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
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 (dalej: RODO) informujemy, iż :
1.
Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 4, 24-100 Puławy;
2.
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
zatrudnionym w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika, za pośrednictwem maila: iod@domchemika.pl lub telefonicznie 81
887 96 01;
3.
Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres- e-mail oraz wizerunek będą przetwarzane w celu
uczestniczenia w „Konkursie na Bożonarodzeniową Szopkę Przestrzenną” - edycja 2019;
4.
podczas konkursu będą robione zdjęcia przez pracownika Administratora, które następnie będą publikowane w internecie w
szczególności na stronie internetowej oraz na profilu Facebook zarządzanymi przez Administratora;
5.
udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest - zgodnie z art. 6 lit. a RODO – przesłanką legalizującą
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora;
6.
mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7.
podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości
uczestniczenia w imprezie;
8.
przekazane Administratorowi dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
profilowaniu;
9.
przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia wszystkich spraw związanych z
uczestnictwem w imprezie;
10. mają Państwo prawo: uzyskania dostępu do swoich danych, zażądania sprostowania tych danych, przenoszenia ich, wniesienia
sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
11. w przypadku gdy uznają Państwo że ich prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały przez nas naruszone mają
Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

KARTA ZGŁOSZENIA
„BOŻONARODZENIOWE SZOPKI PRZESTRZENNE 2019”
W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej, formularz powinien zostać wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Imię, nazwisko i wiek autora pracy
.................................................................................................................................................................
Instytucja patronacka (nazwa, adres, telefon) .....................................................................................
.................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna .....................................................................................................................
Telefon służbowy opiekuna
...............................................................................................................................................................
(jeżeli nie masz opiekuna artystycznego, podaj swój telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w podanym wyżej zakresie oraz mojego wizerunku przez
Administratora, którym jest Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" z siedzibą przy ul Wojska Polskiego 4,
24-100 Puławy w celu uczestniczenia w konkursie "Bożonarodzeniowe Szopki Przestrzenne"- edycja 2019.
Oświadczam, że wiem o możliwości wycofania powyższej zgody w dowolnym czasie przez złożenie
oświadczenia w siedzibie Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” u pracownika Galerii Aneks.
Oświadczam również, że znam regulamin „Konkursu na Bożonarodzeniowe Szopki Przestrzenne” - edycja 2019
i akceptuję jego postanowienia.
…………..……………………………………
Data i podpis osoby składającej oświadczenie

