
 

Regulamin II Konkursu plastycznego  

„ŚWIĄTECZNA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” 

 

1. Organizator 

• Limanowski Dom Kultury, ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18 3371 603, 
www.ldk.limanowa.pl, biuro@ldk.limanowa.pl.  

 

2. Cele konkursu 

• Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. 

• Poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu. 

• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci. 

• Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności. 

• Promowanie aktywności twórczej dzieci. 

• Możliwość prezentacji swoich prac na terenie Miasta Limanowa. 
 

3. Miejsce złożenia prac konkursowych 

• Limanowski Dom Kultury (ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa) 
 

4. Terminy  konkursowe 

• Termin oddania prac: od 15.11 od godz. 9:00 do 24.11.2021 do godz. 15:00 

• Ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora: 1.12.2021 

• Wręczenie nagród dla laureatów: 5.12.2021, godz. 15:00, sala widowiskowa LDK 
 

5. Zasady uczestnictwa w konkursie 

• Udział w konkursie jest bezpłatny. 

• Uczestnicy: dzieci mieszkające na terenie Miasta i Gminy Limanowa 

• Autorem pracy może być tylko jedno dziecko. 

• Każdy uczestnik może dostarczyć jedną własnoręcznie ozdobioną bombkę z dowolnego 
tworzywa (nie szkło!) 

• Bombka zgłoszona do konkursu powinna spełniać następujące warunki: 
 - średnica nie większa niż 14 cm i nie mniejsza niż 10 cm; 
 - wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince; 
 - kształt bombki okrągły i przestrzenny (wyklucza się płaski kształt bombki); 
 - bombka MUSI być do zawieszenia (nie akceptuje się podstawek pod bombki) 

- bombka MUSI posiadać zawieszkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem oraz miejscem 
zamieszkania (bombki bez zawieszki bądź z zawieszką słabo przymocowaną nie 
będą przyjmowane!); 

 - bombka MUSI wpisywać się w tematykę konkursu, którym w tegorocznej edycji jest 
FOLKLOR REGIONU LIMANOWSZCZYZNY (Lachy Limanowskie, Lachy Sądeckie, 
Lachy Szczyrzyckie, Zagórzanie, Lachy od Dobrej, Górale Sądeccy)     

 - technika wykonania: malarstwo, rysunek (dopuszczalne farby, kredki, flamastry, 
konturówki  itp.) 

 - nie ma możliwości łączenia z innymi technikami takimi jak decoupage, wyklejanki itp.  

• Razem z pracą NALEŻY złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. 

• Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w Konkursie. 

• Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie Limanowskiego Domu Kultury. 

• Uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy – przekazując pracę oświadcza, 
że uczestnikowi przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do przekazanej 
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pracy. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ich autorom. Zgłoszenie 
prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 
prawa własności egzemplarza pracy Konkursowej. 

• Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom za udział. 
 

6. Kryteria oceny 

• Prace oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora. 

• Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 
 - 7 – 10 lat 
 - 11 – 15 lat 

• Bombki będą oceniane wg następujących kryteriów: 
 - ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; 
 - nawiązanie do akcentów regionalnych;  
 - opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów; 
 - wkład pracy; 
 - estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; 
 - walory plastyczne. 

• Komisja przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej z kategorii: 
 - I miejsce – bon na zakup nagród rzeczowych o wartości 300 zł 
 - II miejsce – bon na zakup nagród rzeczowych o wartości 200 zł 
 - III miejsce – bon na zakup nagród rzeczowych o wartości 100 zł 

• Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
 

7. Postanowienia końcowe/Klauzula informacyjna – Ochrona danych osobowych 

• Udział w Konkursie Plastycznym jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza akceptację 
zapisów niniejszego regulaminu. 

• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Komisja 
Artystyczna konkursu. 

• Każdy uczestnik Konkursu Plastycznego wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora podanych przez niego danych osobowych: 

1) w celu organizacji konkursów – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.                             
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz 
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) i innych aktów 
wykonawczych; 
2) rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są wyrazić pisemną zgodę na 
wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie wyłączności wizerunku swoich dzieci 
oraz swojego, utrwalonego podczas konkursów na fotografiach oraz zapisach wideo, 
który będzie umieszczany: 

a) na stronie internetowej Limanowskiego Domu Kultury www.ldk.limanowa.pl 
oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa www.miasto.limanowa.pl, 
b) portalu społecznościowym Facebook: Limanowskiego Domu Kultury 
www.fb.com/LimanowskiDomKultury oraz Urzędu Miasta Limanowa 
www.fb.com/MiastoLimanowa, 
c) w działaniach promocyjnych Limanowskiego Domu Kultury, 
d) na portalu internetowym www.limanowa.in. 
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II Konkurs plastyczny „ŚWIĄTECZNA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” 

Formularz zgłoszeniowy 

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..……………………….. 

2. Wiek .…………..……………………….…………………………………………………………………………… 

3. Adres ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Telefon …………………………………………………………………………………………………………….. 

5. E-mail ……………………………………………………………..……………………………………………….. 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym  w II Konkursie 
plastycznym „ŚWIĄTECZNA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” i oświadczam, że zapoznałam/em się z 
regulaminem konkursu (patrz: pkt. 7 – Postanowienia końcowe/Klauzula informacyjna – Ochrona danych 
osobowych), akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
zgodnie z zawartą w regulaminie polityką danych osobowych. 

………………………………..             ……………………………………………………………..   

(Miejscowość, data)    (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst 
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1231) oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) 
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas wręczania nagród na 
potrzeby przeprowadzenia i udokumentowania działań. Wizerunek umieszczamy będzie na naszej stronie internetowej 
https://www.ldk.limanowa.pl/ , na Facebooku https://www.facebook.com/LimanowskiDomKultury/ , na stronie 
Urzędu Miasta http://www.miasto.limanowa.pl/ . 

 
 

………………………………..             ……………………………………………………………..   

(Miejscowość, data)    (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Administratorem danych osobowych jest Limanowski Dom Kultury z siedzibą przy ul. B. Czecha 4,                   
34-600 Limanowa, reprezentowany przez Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury – Panią Magdalenę 
Szczygieł-Smaga, która jest dostępna w poniedziałek w godz. od 10:00 do 11:00 pod nr tel. 18/337 16 03 
lub adresem mailowym magdalena.smaga@ldk.limanowa.pl. 

 
Dane będą przetwarzane przez czas realizacji konkursu. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo do ich poprawiania                
i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jestem świadomy/a, że posiadam 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez 
Organizatora na zasadzie wyłączności wizerunku swoich dzieci, swojego oraz konkursowych prac, 
utrwalonych podczas konkursów na fotografiach oraz zapisach wideo, który będzie umieszczany: 
a) na stronie internetowej Limanowskiego Domu Kultury www.ldk.limanowa.pl oraz stronie internetowej 
Urzędu Miasta Limanowa www.miasto.limanowa.pl, 
b) portalu społecznościowym Facebook: Limanowskiego Domu Kultury 
www.fb.com/LimanowskiDomKultury oraz Urzędu Miasta Limanowa www.fb.com/MiastoLimanowa, 
c) w działaniach promocyjnych Limanowskiego Domu Kultury, 
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d) na portalu internetowym www.limanowa.in. 
 
Zapoznałam/em się z regulaminem II Konkursu plastycznego „ŚWIĄTECZNA BOMBKA 
BOŻONARODZENIOWA”, który jest dostępny na stronie internetowej: www.ldk.limanowa.pl. 
 
Podstawa prawna: 
1) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000 ze zm.) 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) i innych aktów wykonawczych. 
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