
 

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

„ŚWIĄTECZNA BOMBKA BŻONARODZENIOWA” 

 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Świąteczna bombka 

bożonarodzeniowa” (zwanego dalej konkursem) jest Muzeum Historyczne Skierniewic. 

2.  Celem konkursu jest: 

a. Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia; 

b. Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności; 

c. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych. 

3. Konkurs kierowany jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach 

wiekowych:  

a. kategoria 4-6 lat - grupa przedszkolna; 

b. kategoria 7-9 lat - edukacja wczesnoszkolna; 

c. kategoria 10-14 - szkoła podstawowa klasy IV-VIII.  

4. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie jednej bombki wykonanej 

dowolną techniką plastyczną, przyozdobionej logo Muzeum Historycznego Skierniewic 

lub grafiką z budynkiem Muzeum. 

5. Praca musi być wykonana samodzielnie. 

6. Prace posłużą do dekoracji drzewka bożonarodzeniowego, które stanie na wystawie 

szopek krakowskich w Muzeum Historycznym Skierniewic. 

7. Każda praca powinna zawierać metryczkę, w której należy umieścić imię i nazwisko 

autora oraz wiek. 

8. Do prac uczestnika należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego, dane kontaktowe 

do opiekuna prawnego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy oraz 

nieodpłatne przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do 

nadesłanych prac o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w załączniku do 

regulaminu. 



 

 

9. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Muzeum Historycznego Skierniewic 

do 18 stycznia 2021 r. wraz z metryczką i podpisanym oświadczeniem opiekuna 

prawnego.  

10. Prace konkursowe, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt. 9, jak również prace 

niepodpisane i niezawierające oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8, nie zostaną 

uwzględnione w konkursie. 

11. Jury wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych do 26 stycznia 2021 r.  

12. Wyniki będą ogłoszone do 31 stycznia 2021 r. na kanałach informacyjnych Muzeum. 

13. Nagrodzone przez Jury prace (wraz z metryczką i podpisanym oświadczeniem) należy 

dostarczyć fizycznie do Muzeum Historycznego Skierniewic, ul. Batorego 64 J, 

96-100 Skierniewice. 

14. Wszystkie prace konkursowe będą prezentowane na choince w Muzeum na wystawie 

szopek krakowskich. 

15. W celu przeprowadzenia głosowania na nagrodę publiczności, prace konkursowe będą 

dodatkowo prezentowane w formie zdjęć na kanałach informacyjnych Muzeum 

Historycznego Skierniewic i Miasta Skierniewice. 

16. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w Muzeum Historycznym Skierniewic po 

ponownym otwarciu Muzeum lub w trybie osobistego umawiania się z 

poszczególnymi uczestnikami i ich opiekunami prawnymi. O dokładnym terminie 

Muzeum poinformuje nagrodzonych osobiście. 

 

Informacji o konkursie udziela: Muzeum Historyczne Skierniewic, ul. Batorego 64 J, 96-100 

Skierniewice, tel. +48  573 447 126 , 797 638 158, e-mail: info@muzeumskierniewic.pl , 

www.muzeumskierniewic.pl . 

 

KOMUNIKAT RODO: 

Administratorem Państwa danych jest Muzeum Historyczne Skierniewic z siedzibą przy 

ul. Batorego 64 J, 96-100 Skierniewice, tel. +48 573 447 126, adres e-mail: 

info@muzeumskierniewic.pl . 
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Dane osobowe uczestników Konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez 

Organizatora w celu organizacji i promocji konkursu pt. „Świąteczna bombka 

bożonarodzeniowa” na kanałach informacyjnych Muzeum Historycznego Skierniewic i Miasta 

Skierniewice. 

Uczestnik konkursu posiada prawo do dostępu oraz treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

Uczestnikowi konkursu i jego opiekunowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem potwierdzenia udziału 

w konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją nie podania danych 

osobowych będzie dyskwalifikacja.  

  



 

 

 

METRYCZKA PRACY 
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OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

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

(imię i nazwisko uczestnika, wiek dziecka) 

w konkursie „Świąteczna bombka bożonarodzeniowa”, którego organizatorem jest Muzeum 

Historyczne Skierniewic. 

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu konkursu „Świąteczna bombka 

bożonarodzeniowa”. 

Skierniewice, dn. ………………….…… 2020 r. ……………………………………………………………………………. 

(data)    (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

Dane kontaktowe opiekuna prawnego (do uzupełnienia): 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych, wykorzystanie wizerunku i dystrybucję prac: 

 

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

(imię i nazwisko uczestnika, wiek) 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz 

mojego dziecka przez Muzeum Historyczne Skierniewic – organizatora konkursu „Świąteczna 

bombka Bożonarodzeniowa””, 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 

lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

celach: wydania dyplomów, publikacji prac finałowych, nagród dla laureatów oraz przyszłych 

publikacji marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach w celu 

budowania pozytywnego wizerunku Organizatora, prowadzenia analiz statystycznych oraz 

przechowywania danych dla celów rozliczalności (wykazania spełnienia przez Muzeum 

obowiązków wynikających z przepisów prawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

a podstawą przetwarzania danych osobowych moich/mojego dziecka jest wyrażona przeze 

mnie zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną 

Organizatora i podmioty współpracujące z administratorem. Dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji określonych celów, dla których 

dane są gromadzone i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 

obowiązków archiwizacyjnych administratora danych. Przysługuje mi prawo do żądania w 

każdej chwili od administratora danych dostępu do moich/mojego dziecka danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia celów przetwarzania do których 

zostały podane, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2021 r. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich 

do nadesłanych prac w celu opracowania i przyszłej dystrybucji materiałów promocyjnych 

zawierających te prace, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania 

i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji. 

 

Skierniewice, dn. ………………….…… 2020 r. ............................................................................. 

(data)   (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  

 


