WOJEWÓDZKI KONKURS ŚWIĄTECZNY
MOJA BOMBKA CHOINKOWA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Świątecznego „Moja bombka choinkowa”
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek w Lublinie.
2. Konkurs jest objęty patronatem Muzeum Bombki Choinkowej, ul. Wojska Polskiego 1B, 39-460 Nowa
Dęba – jedynego muzeum bombek choinkowych na świecie.
3. Koordynatorami konkursu są p. Iwona Jagła-Izdebska oraz p. Bożena Szypuła.
4. Cele konkursu:
 promowanie aktywności twórczej dzieci,
 rozwijanie ich kreatywności i umiejętności plastycznych,
 pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
5. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie
województwa lubelskiego.
6. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną samodzielnie pracę, a autorem jednej pracy może być
jedno dziecko.
7. Format pracy: bombka styropianowa (lub z innego materiału) dowolnej wielkości i kształtu, ozdobiona
według uznania uczestnika konkursu.
8. Każda bombka powinna być opisana metryczką: imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna + nazwa, numer
telefonu kontaktowego, adres e-mail placówki.

imię i nazwisko uczestnika ………………………………………… wiek ………..
imię i nazwisko opiekuna uczestnika .………………………………………………
nazwa przedszkola/szkoły + nr telefonu + e-mail
……………………………………………………………………………………………………….
9. Do każdej pracy dołączona musi być zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na uczestnictwo dziecka w
konkursie oraz oświadczenia (załączniki nr 1 i 2).
10. Do konkursu przedszkole lub szkoła może zgłosić dowolną ilość prac.
11. Prace nieopisane, bez oświadczeń i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.
12. Bombki przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
13. Kryteria oceny prac to: pomysł i oryginalność, estetyka i samodzielność wykonania.
14. Prace należy składać do 30.11.2018 r. w portierni szkoły w godzinach 7.30-15.00 lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 8
z dopiskiem „konkurs – bombka”
15. Organizator powiadomi laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród do 7.12.2018
(informacja ukaże się na stronie www.urszulanki.lublin.eu).
16. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres sp-s.urszulanki-lublin@wp.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy

Załącznik nr 1
Wojewódzki Konkurs Świąteczny „Moja bombka choinkowa”
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _________________________________________________
w konkursie „Moja bombka choinkowa” organizowanym przez Szkołę Podstawową Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej w Lublinie.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową
Sióstr Urszulanek UR w Lublinie i akceptuję jego zapisy.
Oświadczam, że nadesłana praca została stworzona wyłącznie przez autora wymienionego w zgłoszeniu,
w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie była przedstawiana wcześniej w innych
konkursach.
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Szkoły Podstawowej Sióstr
Urszulanek UR w Lublinie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w
art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. , nr 90, poz.
631 z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową,
wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie oraz
we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i
wprowadzania do obrotu.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych autora pracy konkursowej (imię i nazwisko,
nazwa placówki, do której uczęszcza) w celach związanych z konkursem „Moja bombka choinkowa”
(organizacja, przeprowadzenie konkursu, listy laureatów, sprawozdawczość) organizowanym przez Szkołę
Podstawową Sióstr Urszulanek w Lublinie (przez okres 3 lat)**.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*
na wykorzystanie danych i wizerunku autora wymienionego w zgłoszeniu na stronie internetowej
Szkoły Sióstr Urszulanek UR w Lublinie w celach związanych z konkursem (przez okres 3 lat)**.




Informujemy, że ma Pan/Pani prawo:
żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

Udzielona zgoda w każdej chwili może zostać wycofana poprzez złożenie oświadczenia w sekretariacie
szkoły lub e-mailem na adres sp-s.urszulanki-lublin@wp.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, ul. Narutowicza 8, 20-004 Lublin.
*niepotrzebne skreślić
**zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

_____________________________________________________
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Załącznik nr 2
Wojewódzki Konkurs Świąteczny „Moja bombka choinkowa”
Oświadczenie
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych jako opiekuna autora pracy konkursowej
(imię i nazwisko, nazwa placówki) w celach związanych z konkursem „Moja bombka choinkowa” (organizacja,
przeprowadzenie konkursu, listy laureatów, sprawozdawczość) organizowanym przez Szkołę Podstawową
Sióstr Urszulanek w Lublinie (przez okres 3 lat)**.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*
na wykorzystanie moich danych i wizerunku na stronie internetowej Szkoły Sióstr Urszulanek UR w
Lublinie w celach związanych z konkursem (przez okres 3 lat)**.




Informujemy, że ma Pan/Pani prawo:
żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

Udzielona zgoda w każdej chwili może zostać wycofana poprzez złożenie oświadczenia w sekretariacie
szkoły lub e-mailem na adres sp-s.urszulanki-lublin@wp.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, ul. Narutowicza 8, 20-004 Lublin.
*niepotrzebne skreślić
**zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
_____________________________________________________
data i podpis nauczyciela/opiekuna uczestnika konkursu

