
REGULAMIN 

Konkursu plastycznego „Lubańskie Boże Narodzenie” 

  
1. Hasło konkursu: Lubańskie Boże Narodzenie 

2. Cele konkursu: 

- kultywowanie tradycji świątecznych, 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów, 

- aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań, 

- promocja miasta. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów klas I – VIII 

szkół podstawowych miasta Lubania. 

4. Udział w konkursie polega na indywidualnym wykonaniu pracy plastycznej dowolną 

techniką na kartce formatu A4, przy równoczesnej zgodzie rodziców uczniów na 

publikację i prezentację prac.  

5. Prace oceniane będą w 3 kategoriach:  

- I kategoria: uczniowie klas I – III, 

- II kategoria: uczniowie klas IV – VI, 

- III kategoria: uczniowie klas VII – VIII. 

6. Prace należy dostarczyć najpóźniej 19 listopada 2021 r. (do godziny 15.30) do 

Informacji Turystycznej Łużyckiego Centrum Rozwoju (Lubań, ul. Bracka 12). 

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

7. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana wg wzoru: 

- imię i nazwisko autora: ………………………………………………….. 

- klasa i szkoła: …………………………………………………………… 

- imię i nazwisko rodzica/ opiekuna: ……………………………………… 

- telefon kontaktowy: …………………………………………………….. 

8. Prace oceni specjalnie powołana komisja, którą tworzyć będą pracownicy 

Łużyckiego Centrum Rozwoju i Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. 

9. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem dyrektorów 

placówek edukacyjnych. 

10. Laureaci, którzy zajmą I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, otrzymają 

pamiątkowe dyplomy oraz nagrody niespodzianki. 

11. Najlepsza praca w każdej kategorii wiekowej zostanie wydana w formie kartki 

świątecznej i będzie rozprowadzana podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, 

który zaplanowany jest na 21 grudnia br. 

12. Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora. 

13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji 

w materiałach reklamowych organizatorów oraz w mediach i na stronach 

internetowych. 

14. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 
Organizator konkursu: Łużyckie Centrum Rozwoju i Miejski Dom Kultury 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna 
  
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie plastycznym pt. „Lubańskie Boże 

Narodzenie” 

 

Tak/ Nie* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego* 
……………………………………………………………… w celu udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym 
w pt. „Lubańskie Boże Narodzenie” (udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu 
wzięcia udziału w konkursie). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………………………. 

Data i podpis rodzica 

 
 

2. Zgoda rozszerzona o wizerunek do celów konkursowych: 

 

Tak/ Nie* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imienia, nazwiska i wizerunku 
mojego dziecka/ podopiecznego*……………………………………………………………………….. w celach 
informacyjnych i sprawozdawczych organizatora konkursu. Jestem świadom, że jego dane,  
a w szczególności wizerunek, mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego 
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 
powstających na potrzeby promocyjne organizatora. 
 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………………………. 

Data i podpis rodzica 

 

 


