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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„ Szopka Bożonarodzeniowa” 
 KONKURS PLASTYCZNY  

 
Organizatorzy:  Burmistrz Biskupca i Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu. 

 
CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

• Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej. 

• Rozwijanie umiejętności artystycznej. 

• Prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, współpraca w grupie. 

• Poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Konkurs kierowany jest do Przedszkoli i Szkół Podstawowych z gminy Biskupiec. 

• Format pracy nie mniejszy niż 800 x 1000 mm, praca figuratywna. Nie będą przyjmowane prace w 
formie obrazka. 

•  Technika dowolna. 

• Praca zbiorowa / klasa , grupa min.10 osób / 

• Pierwszy etap konkursu należy przeprowadzić w szkole. Wybrane w konkursie przedszkolnym i 
szkolnym pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej będą brały udział w kolejnym etapie. 

• Zwycięskie prace należy dostarczyć do dnia 12.12.2022 r. do Biskupieckiego Domu Kultury, w którym 
odbędzie się drugi etap konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową.  

 

FORMA PREZENTACJI 

• Pracę należy wykonać ręcznie. 

• Placówka edukacyjna dostarcza pracę konkursową za pośrednictwem koordynatora: wychowawca, 
nauczyciel, opiekun, osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki. 

      Szkolny koordynator konkursu odpowiada za: 

o dostarczenie protokołu szkolnego z przeprowadzonego konkursu wewnątrzszkolnego / I etap 
konkursu /, 

o sprawdza zgodność danych,  podpisuje kartę zbiorczą / dotyczy wypisania na karcie zbiorczej   
zwycięskich prac dostarczonych do BDK /, 

o  sprawdza metryczki, trwale umieszcza je na pracach konkursowych, 
o dostarczone prace konkursowe przechodzą do II etapu Gminnego konkursu, 
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Koordynator bądź inna osoba upoważniona przez Dyrektora Placówki Edukacyjnej dostarcza prace 
konkursowe do Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu.  

 
 

                                                          NAGRODY 
I KATEGORIA - GRUPA PRZEDSZKOLNA 

Przewidziana nagroda 
I MIEJSCE – 500 zł 
II MIEJSCE – 300 zł 
III MIEJSCE – 200 zł 

 II KATEGORIA WIEKOWA KLASY I-III 
Przewidziana nagroda 

I MIEJSCE – 500 zł 
II MIEJSCE – 300 zł 
III MIEJSCE – 200 zł 

III KATEGORIA WIEKOWA  KLASY IV-VIII 
Przewidziana nagroda 

I MIEJSCE – 500 zł 
II MIEJSCE – 300 zł 
III MIEJSCE – 200 zł 

 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

• Prace konkursowe należy składać do 12 grudnia 2022r., do Centrum Kultury Turystyki i Sportu w 
Biskupcu, ul. Matejki 5, 11-300 Biskupiec z dopiskiem „Szopka Bożonarodzeniowa”. 

• Nie będą oceniane: 
o prace nadesłane po terminie, 
o prace bez wypełnionej metryczki oraz karty zgłoszenia, 
o prace wypełnione nieczytelnie bądź niekompletnie, 

 
                                                               OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

• Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów: 
o walory artystyczne, 
o oryginalność, 
o kreatywność, 
o nawiązywanie tradycji, 
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o estetka pracy, 
 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

• Komisja Konkursowa dokona oceny prac przyzna nagrody. 

• Ogłoszenie wyników nastąpi 17.12.2022r. ok. godz.15:00 podczas XIII Warmińskiego Jarmarku 
Świątecznego Cittaslow, Plac Wolności. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z tego wydarzenia na 
stronie internetowej i Facebooku Urzędu Miejskiego w Biskupcu oraz Centrum Kultury, Turystyki i 
Sportu w Biskupcu. 

• Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych 
uczestnika w celach związanych z konkursem zgodnie z 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 2016 Nr 
119, s.1; określanego dalej jako „RODO”) jest Organizator – UM w Biskupcu, CKTiS w Biskupcu. 
Inspektor ochrony danych Organizatora to osoba, z którą Uczestnicy mogą się skontaktować mając 
pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Można to 
uczynić na dwa sposoby: biuro@cktisbiskupiec.pl, CKTiS w Biskupcu ul. Matejki5, 11-300 Biskupiec. 
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METRYCZKA 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                            

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i  akceptuje  warunki Regulaminu Konkursu plastycznego na  „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”. Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie. Oświadczam, że powyższe dane są 
prawdziwe i aktualne. Zostałam/em poinformowana/y o pawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawie do 
przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  
jej cofnięciem i o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz otrzymałem/am pozostałe informacje zgodnie z art.13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 

 
Czytelny podpis................................................... 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie  swojego wizerunku przez Organizatora, utrwalonego  jakąkolwiek techniką na 

wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora 
wydarzenia. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb wydarzenia może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast 
nagrania filmowe  mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia oraz w celach informacyjnych. 

 
                Czytelny podpis.......................................................... 

 
Wyrażam zgodę  na publikację mojego imienia i nazwiska na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www 

Organizatora, w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu plastycznego  „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, 
w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach CKTiS i UM oraz na portalach społecznościowych typu Facebook ) oraz zamieszczenie w materiałach 
promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 
Czytelny podpis.................................................................. 

 
 
 

NAZWA SZKOŁY  

ADRES / TELEFON 
 

IMIĘ I NAZISKO 
NAUCZYCIELA / OPIEKUNA 

KOORDYNUJĄCEGO 
KONKURS KLASOWY  

 

NAZWA 

 KLASY / GRUPY 
PRZEDSZKOLNEJ 

 

           KONKURS „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”  

Miejscowość i data 

PODPIS NAUCZYCIELA 
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LISTA  ZBIORCZA 
 

NAZWA SZKOŁY /ADRES TELEFON / E-MAIL 

 
 
 
 

 
Podpis koordynatora…………………………………… 

 
 

Lp. NAZWA KLASY ZWYCIĘSKA KLASA / 
GRUPA SZKOLNA : 

PODPIS SZKOLNEGO 
KOORDYNATORA / TELEFON 

KONTAKTOWY 

1.  I MIEJSCE 
I KATEGORIA - GRUPA 

PRZEDSZKOLNA 

 

2.  I  MIEJSCE 
II KATEGORIA 

WIEKOWA KLASY I-III 

 

3.  I MIEJSCE 
III KATEGORIA 

WIEKOWA  KLASY 
IV-VIII 

 


