
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA STROIK BOŻONARODZENIOWY 

1. ORGANIZATOR KONKURSU  

Organizatorem konkursu pt. „STROIK BOŻONARODZENIOWY" jest Szkoła Podstawowa 

 im. Biskupa Jana Ozgi w Woli Raniżowskiej i Szkolny Wolontariat. 

 2.  CELE KONKURSU  

Celem konkursu jest: 

 - edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów 

związanych z obrzędowością ludową, 

 - kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,  

- rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, na bazie 

tradycji ludowej,  

- kształtowanie wyobraźni plastycznej,  

- rozwijanie zdolności manualnych. 

 3. TECHNIKI WYKONANIA  

Stroiki mogą być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, 

szyszki, kora, sztuczne igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, 

słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty. 

Mogą być również oryginalne stroiki w stylu awangardowym-  nowoczesnym. 

4. KATEGORIE KONKURSU 

1) uczniowie klas I – III  

a)  Stroik z naturalnych elementów ( dozwolona  gotowa świeczka)  ( I, II, III miejsce) 

b) Stroik w stylu awangardowym ( oryginalnym, nowoczesnym, zachwycającym)  

( I, II, III miejsce)  

2) uczniowie klas IV – VIII  

      a) Stroik z naturalnych elementów ( dozwolona  gotowa świeczka)  ( I, II, III miejsce) 

      b)Stroik w stylu awangardowym ( I, II, III miejsce) 

 

Każdy uczestnik  konkursu przygotowuje jeden stroik.  

Stroiki powinny być trwałe i  funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół. 

 

 



 5. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez Oświadczenie za pomocą załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 2. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać : imię i nazwisko dziecka, wiek, adres szkoły,  imię  

i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do placówki. 

 3. Stroiki wraz z załączonym Oświadczeniem należy dostarczyć do dnia 15 XII 2021 r. na adres : 

Szkoła Podstawowa  im. Biskupa Jana Ozgi w Woli Raniżowskiej 36 – 125 Wola Raniżowska 317. 

Najlepiej dostarczyć osobiście. 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, 

zwana dalej „Komisją”.  

3. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 

 4. Jury będzie zwracało uwagę na:  

- oryginalność  i pomysłowość kompozycji,  

 - estetykę wykonania,  

 - wykorzystanie materiałów naturalnych, 

 - wkład pracy. 

 5. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w Konkursie, gdyż wszystkie stroiki 

przesłane do konkursu Szkolny Wolontariat podaruje ludziom samotnym, pokrzywdzonym przez 

los oraz emerytowanym nauczycielom ( z terenu naszej gminy) lub przeznaczy na Kiermasz 

Bożonarodzeniowy z którego dochód będzie przekazany w całości na cele misji. 

 6. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17 XII 2021r. 

 7. Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana 

Ozgi w Woli Raniżowskiej. 

 8. Nagrody 

 a) Spośród zgłoszonych do konkursu wytworów, komisja wybierze prace, które zostaną wyróżnione.   

b) Laureaci I, II, III miejsca w obu kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania wizerunków prac konkursowych w następujących polach eksploatacji: druku 

 w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania zdjęć na wystawach 

 w celu popularyzacji konkursu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 1        

                                                                                  
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA GMINNEGO KONKURSU NA 

STROIK BOŻONARODZENIOWY  

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego  dziecka 

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

ucznia/uczennicy klasy ………….. 

Szkoły…………………………………….………………………………………………………….. 

w …………………………………………………………………………………………………….. 

przez Szkołę Podstawową im. Biskupa Jana Ozgi w Woli Raniżowskiej w celu organizacji  

i przeprowadzenia GMINNEGO KONKURSU NA STROIK BOŻONARODZENIOWY Niniejsza 

zgoda upoważnia do publikacji danych Uczestnika oraz jego pracy: 

- na stronie internetowej Organizatora 

- na portalu społecznościowym Facebook 

- w prasie 

- w kronice szkolnej 

- na wystawie stacjonarnej. 

 

 

 

 

............................................................................... 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Woli 

Raniżowskiej, 36-125 Wola Raniżowska 317 

2) Dyrektor zapewnia kontakt z ustanowionym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 

pomocą pocztowy pod adresem Administratora. 

3) Podane dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Nie podanie danych będzie 

skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.  

4) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa  

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) w celu uczestnictwa, realizacji, w tym rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu na Stroik 

Bożonarodzeniowy i wyłonienia laureatów; 

b) w celu umieszczenia danych osobowych laureata, tj. imienia i nazwiska, nazwy placówki 

zgłaszającej uczestnika na stronie internetowej Organizatora w prasie, mediach. 

c) publikacji zdjęć na stronie internetowej Organizatora, prasie, mediach. 

6) Pozyskane dane będą przetwarzane do czasu realizacji w/w celów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte. 

7) Szkoła  nie przekaże danych poza obszar Unii Europejskiej. 

 8) Przetwarzane dane nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

9) Z zastrzeżeniem art. 16, art.17, art.18, art. 20 RODO* przysługuje Pani/Panu prawo żądania 

dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak 

również prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych  oraz prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych. 

10) Wszelkie oświadczenia/wnioski w ww. zakresie należy kierować na adres poczty 

elektronicznej spwolar@op.pl lub tradycyjną drogą pocztową na adres Administratora. 

11) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych osobowych., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora narusza przepisy powszechnie obowiązujące.  

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 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. 
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