REGULAMIN
NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
DLA SOŁECTW GMINY NOWY STAW
Organizator konkursu:
1. Urząd Miejski w Nowym Stawie
2. Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki
Cel konkursu:
1. Przywrócenie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych,
2. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej,
3. Integracja mieszkańców sołectw gminy Nowy Staw,
4. Szopka jako element dekoracji wsi na Święta Bożego Narodzenia,
Tematyka konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej
bożonarodzeniowej na terenie danego sołectwa gminy Nowy Staw.
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Zasady konkursu:
1. Zadanie polega na przygotowaniu przez mieszkańców wsi konstrukcji szopki
bożonarodzeniowej.
2. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.
3. Do konstruowania szopek można używać dowolnych materiałów.
4. Każde sołectwo do udziału może zgłosić tylko 1 szopkę bożonarodzeniową.
5. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 15 grudnia 2020 roku karty zgłoszenia, do której
dołączamy zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych, RODO (znajduje się pod
ogłoszeniem – do pobrania).
6. Komisja konkursowa dokona oceny szopek w dniu 21 grudnia 2020 roku w danym sołectwie,
w którym znajduje się szopka.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 grudnia 2020 na portalu społecznościowym Facebook
NCKiB.
Kryteria oceny:
1. Szopki zgłoszone do konkursu oceni 3 osobowa komisja powołana przez Organizatora
konkursu
2. Komisja oceniać będzie:
• nawiązanie do tradycji,
• architektura,

• figurki, konstrukcje
• kolorystyka
• oraz ogólne wrażenie estetyczne.
Więcej informacji o konkursie udziela Pani Małgorzata Ostrowska oraz Pani Anna Świderska pod
nr tel.: 728-465-232 oraz 55-271-51-56 (wew. 23) lub mailowo mostrowska@nckibnowystaw.pl
aswiderska@nckibnowystaw.pl

Serdecznie zapraszamy ☺

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Nazwa sołectwa……………………………………………………………………………………..
2. Miejsce, w sołectwie gdzie znajduje się szopka…………………………………………………….
3. Imię i nazwisko reprezentanta sołectwa oraz Telefon kontaktowy
………………………………………………………………………………
Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową
Informujemy:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów
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) dalej „RODO”, jest Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki z siedziba w
Nowym Stawie ul. Jana Pawła II 2.
2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i
promocji Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w
przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora –
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6
ust.1 lit. F RODO) 4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom
trzecim.
3. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na
przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
4. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
5. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………………….
podpis

