REGULAMIN
KONKURSU SZOPKA GÓRALSKA
Edycja 2008
§1
Organizatorem konkursu jest:
1. Urz d Gminy Szaflary
Wspó organizatorami konkursu s :
1. Szko a Podstawowa w Borze
2. Parafia p.w. w. Andrzeja Aposto a w Szaflarach
§2
Celem konkursu:
1. Rozwijanie wra liwo ci estetycznej dzieci, m odzie y i osób doros ych oraz uzdolnie w
dziedzinie plastyki.
2. Ukszta towanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i m odzie y wobec sztuki plastycznej
oraz tradycji kulturowej zwi zanej z obrz dami okresu Bo ego Narodzenia oraz historii
Podhala, Spisza i Orawy.
3. Popularyzacja wiedzy dotycz cej Podhala, Spisza i Orawy.
4. Popularyzacja twórczo ci utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.
5. Popularyzacja twórczo ci utalentowanych mieszka ców Podhala, Spisza i Orawy.
§3
Konkurs obejmuje 3 kategorie wiekowe:
1. Rodzinna (obejmuje szopki wykonane wspólnie przez cz onków jednej rodziny),
2. Dzieci ca (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci do lat 11),
3. Dzieci co-m odzie owa (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci i
odzie powy ej 11 lat).
§4
Ocenie podlegaj szopki spe niaj ce nast puj ce warunki:
1. Przedstawienie sceny betlejemskiej ilustruj ce narodzenie Zbawiciela, umieszczenie
sceny betlejemskiej w formie przestrzennej, w realiach Podhala skich, Spiskich i
Orawskich – krajobraz, architektura (ko ció , kapliczka, drewniana cha upa itp.),
elementy wyposa enia wn trza, stroje itp.,
2. Szopka wykonana w oparciu o materia y naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona,
mech, kamie ),
3. Ocenie nie podlegaj szopki wykonane z u yciem materia ów sztucznych (tworzywo
sztuczne, styropian, folia, eternit itp.).
4. Postacie ludzi i zwierz t powinny by równie wykonane z materia ów naturalnych
(drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Dopuszcza si u ycie plasteliny lub modeliny.
5. Ocenie nie podlegaj szopki, w których u yto postaci gotowych lalek i figurek.
6. Do szopki winna by do czona metryczka wed ug nast puj cego wzoru:
Imi i nazwisko autora – autorów ...................................................
Kategoria wiekowa .....................................................
Tytu pracy ...................................................................................................................
Imi i nazwisko opiekuna .............................................................................................
Dok adny adres autora ..................................................................................................
Telefon i e-mail autora .................................................................................................

§5
Przy ocenie szopek b
brane pod uwag nast puj ce kryteria:
1. Zgodno z postanowieniami § 4 niniejszego regulaminu,
2. Staranno wykonania,
3. Estetyka wykonania.

1.
2.

3.
4.
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6.

§6
Osoby niepe noletnie mog bra udzia w konkursie wy cznie za zgod swoich
rodziców lub opiekunów.
W przypadku osób niepe noletnich, zgoda rodziców lub opiekunów, w tym zgoda na
zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Szko
Podstawow w Borze w celach promocyjno-marketingowych, zwi zanych z
prowadzon przez Szko Podstawow w Borze dzia alno ci , zgodnie z ustaw z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó n.
zm.) oraz zgoda na przekazanie autorskich praw maj tkowych do prac, o których
mowa w § 14 regulaminu, musi by wyra ona na pi mie w formie o wiadczenia o
odpowiedniej tre ci - wzór o wiadczenia stanowi Za cznik Nr 1 do Regulaminu.
Osoby pe noletnie sk adaj
wiadczenia Za cznik Nr 2. O wiadczenie nale y
dostarczy wraz z prac konkursow na adres Szko y Podstawowej w Borze w
terminie do dnia 18 grudnia 2007r roku. Prace nades ane bez o wiadcze nie b
bra y udzia u w konkursie.
Prace nale y sk ada w Szkole Podstawowej w Borze osobi cie do 18 grudnia 2007r.
Rozstrzygni cie i wr czenie nagród odb dzie si 6.01.2008r. o godz. 12.00 w
Remizie OSP Bór. Wydanie nagrody nast puje za potwierdzeniem.
Nagrodzeni uczestnicy zostan poinformowani o tym fakcie i zaproszeni po
odbiór nagrody listownie na adresy wskazane w zg oszeniu.
Prace b
eksponowane w Remizie OSP Bór. Nades ane prace pozostaj do
dyspozycji organizatorów konkursu.

§7
Organizacj etapu gminnego zajmuje si Szko a Podstawowa w Borze i Parafia p.w. w.
Andrzeja Aposto a w Szaflarach. Powo uj one jury dokonuj ce oceny prac konkursowych w
oparciu o niniejszy regulamin. Jury przyznaje w ka dej kategorii 3 nagrody: I, II i III. Jury mo e
oprócz tego przyzna w ka dej kategorii jedn nagrod specjaln .
§8
Wyniki konkursu b
og oszone w lokalnych rodkach masowego przekazu i na stronie
internetowej www.szkolabor.org , www.owczarnia.diecezja.pl , www.szaflary.org
§9
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za zg oszenia i materia y zniszczone,
nades ane z opó nieniem lub za dzia alno osób trzecich.
2. Wszelkie reklamacje zwi zane z przebiegiem konkursu i wy onieniem nagrodzonych
prac powinny by sk adane pisemnie na adres Szko y Podstawowej w Borze w
terminie 7 dni od dnia zdarzenia b cego przyczyn z enia reklamacji. Reklamacje
wniesione po tym terminie nie b
rozpatrywane. Szko a Podstawowa w Borze w
terminie 14 od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzyman reklamacj i pisemnie
poinformuje zg aszaj cego reklamacj o zaj tym stanowisku. Decyzje podj te w
wyniku rozpatrzenia reklamacji s ostateczne i dalsza korespondencja w tej sprawie
nie b dzie rozpatrywana.
3. Wszelkie spory wynik e z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania
zobowi za zwi zanych z niniejszym konkursem b
rozstrzygane przez S d

Rejonowy, odpowiedni dla siedziby organizatora. Skierowanie przez uczestnika
sprawy na drog s dow jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej,
o której mowa w pkt 2 §9 regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 10
Nagrody:
1. W kategorii rodzinnej przewidziano po 3 nagrody rzeczowe w postaci sprz tu
elektronicznego lub AGD.
2. W kategorii dzieci cej przewidziano po 3 nagrody rzeczowe w postaci sprz tu
elektronicznego i artyku ów szkolnych.
3. W kategorii dzieci co - m odzie owej przewidziano po 3 nagrody rzeczowe w
postaci sprz tu elektronicznego i artyku ów szkolnych.
§ 11
Na rozstrzygni cie i wr czenie nagród uczestnicy przyje

aj z opiekunami na koszt w asny.

§ 12
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi zku z konkursem b dzie Szko a
Podstawowa w Borze. Ka dy uczestnik ma prawo do kontroli swoich danych, w tym prawo do
wgl du oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników konkursu b
zbierane i przetwarzane
zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych przez organizatora.
§13
Niniejszy konkurs, którego warunki zosta y okre lone przez organizatora, nie jest "gr losow ",
"loteri fantow ", "zak adem wzajemnym" ani "loteri promocyjn ", których wynik zale y od
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach
losowych, zak adach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 1998 r. Nr 102 poz. 650).
§ 14
Szko a Podstawowa w Borze zastrzega sobie nabycie praw w asno ci do wszystkich prac
konkursowych z chwil wp yni cia do Szko y Podstawowej w Borze oraz maj tkowych praw
autorskich z nimi zwi zanych, na wszystkich polach eksploatacji okre lonych ustaw o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.).
§ 15
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu, bez wskazania przyczyny.
§ 16
Bior c udzia w konkursie uczestnik wyra a zgod na zastosowanie si do niniejszego
regulaminu.
§ 17
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozstrzygni cia konkursu, a nawet
odwo ania w przypadku zdarze losowych lub dzia ania si y wy szej, co zostanie og oszone na
stronach internetowych: www.szkolabor.org
www.owczarnia.diecezja.pl , www.szaflary.org
W imieniu organizatorów

Za cznik Nr 1

KONKURS SZOPKA GÓRALSKA
Edycja 2008

WIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
…………………………..
(Miejscowo , data)

Imi i nazwisko Rodzica/Opiekuna
PESEL

................................................................

seria i nr dowodu

..................................................................

kod pocztowy, miejscowo
ulica, nr
nr telefonu

.....................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
...........................................................................

WIADCZENIE
wiadczam, e:
1) jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem _______________________________,
(imi i nazwisko uczestnika konkursu)
2) wyra am zgod na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów
zwi zanych z jego udzia em w konkursie, „Szopka podhala ska (góralska) edycja 2008”, zgodnie
z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z
pó niejszymi zmianami),
3) wyra am zgod na nieodp atne przekazanie na rzecz Szko y Podstawowej w Borze autorskich
praw maj tkowych do prac, zg oszonych do konkursu „Szopka góralska edycja 2008”, w tym ich
opublikowanie bez ogranicze w zakresie terminu, wielokrotno ci, wszystkich pól eksploatacji
okre lonych ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904 z
pó niejszymi zmianami) oraz kontekstu publikacji,
4) praca jest wynikiem oryginalnej twórczo ci i nie narusza praw osób trzecich.

….……………………………….
(data, podpis) Rodzica/Opiekuna

Za cznik Nr 2

KONKURS SZOPKA GÓRALSKA
Edycja 2008

WIADCZENIE OSOBY DOROS EJ
…………………………..
(Miejscowo , data)

Imi i nazwisko
PESEL

.....................................................................
................................................................

seria i nr dowodu

..................................................................

kod pocztowy, miejscowo
ulica, nr
nr telefonu

.........................................................................................

.........................................................................................
...........................................................................

WIADCZENIE
wiadczam, e:
1) wyra am zgod na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów
zwi zanych z udzia em w konkursie, „Szopka podhala ska (góralska) edycja 2008”,
zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.
883 z pó niejszymi zmianami),
2) wyra am zgod na nieodp atne przekazanie na rzecz Szko y Podstawowej w Borze autorskich
praw maj tkowych do prac, zg oszonych do konkursu „Szopka góralska edycja 2008”, w tym
ich opublikowanie bez ogranicze w zakresie terminu, wielokrotno ci, wszystkich pól
eksploatacji okre lonych ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, nr
80, poz. 904 z pó niejszymi zmianami) oraz kontekstu publikacji,
4) praca jest wynikiem oryginalnej twórczo ci i nie narusza praw osób trzecich.

….……………………………….
(data, podpis)

