
            REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU RĘKODZIELNICZEGO
„ANIOŁ NA LUDOWO”

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
ORAZ STAROSTY POWIATU MYŚLENICKIEGO

§1
Organizator

Organizatorem Konkursu jest „ Róża” Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Jawornika.

§2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:
1. Podtrzymywanie  tradycji  związanych  ze  Świętami  Bożego  Narodzenia  poprzez

kultywowanie i popularyzację sztuki ludowej.
2. Aktywizacja  i  pobudzenie  inicjatywy  środowisk  lokalnych  poprzez  zaangażowanie

w tworzenie wyrobów rękodzielniczych.
3. Integracja  Kół,  Stowarzyszeń,  organizacji  formalnych  i  nieformalnych  działających  na

terenie powiatu myślenickiego.

§3
Tematyka i Kategorie Konkursu

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy płaskiej– anioła.
2. Technika wykonania: HAFT!
3. Praca nie może przekraczać 1m wysokości.
4. Koniecznie  należy  uwzględnić  wyraźne  elementy  tradycji  i  ludowości  w  postaci

Anioła.
§4

Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być: Koła, Stowarzyszenia, organizacje formalne i nieformalne
działające na terenie powiatu myślenickiego.

§5
Ogólne warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: 
szafajagi@wp.pl wypełnionej  Karty  zgłoszeniowej,  stanowiącej  Załącznik  nr  1  do
niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenia należy składać w terminie do 31 stycznia  2019 roku.
3. Prace należy dostarczyć do dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 15.00 na adres:

Edyta Starzec-Sobieszkoda 
Szkoła Podstawowa w Jaworniku 
32-400 Myślenice 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

mailto:szafajagi@wp.pl


5. Każdy  z  uczestników  wymienionych  w  §4  może  zaprezentować  tylko  jedną  pracę
konkursową.

6. Każda praca musi zawierać karteczkę z danymi autora, tj:
a) nazwa,
b) adres,
c) numer telefonu.
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych

7. Brak wszystkich danych z pkt 6 §5 jest jednoznaczny z rezygnacją z Konkursu. 
8. Prace przechodzą na własność Organizatora. 
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz

danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
10. Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  oznacza  również  pełną  i  nieodwołalną  akceptację

warunków niniejszego regulaminu.
§6

Ocena
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do

tego celu.
2. Ocena dokonana zostanie według następujących kryteriów: 

a) ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, 
b) dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych),
c) powiązania z lokalną tradycją, motywy regionalne, 
d) estetyka oraz trwałość pracy,
e) samodzielność wykonania.

3. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§7
Nagrody

1. Za zajęcie I, II i III miejsca oraz za wyróżnienia zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§8
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie lutego/marca 2019r. 
2. Informacja o wynikach zostanie opublikowana w Gazecie Myślenickiej.
3. Laureaci  zostaną  zaproszeni  na  uroczystą  galę  wręczenie  nagród,  o  czym  zostaną

poinformowani telefonicznie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
5. Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  pod  numerami  telefonów:  601518597 lub

668816329.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

PREZES  STOWARZYSZENIA: 
EDYTA STARZEC-SOBIESZKODA

Patronat Honorowy:  Józef Tomal                                                  Patronat Honorowy: Jarosław Szlachetka
Starosta Powiatu Myślenickiego                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice



                                                                                                                                   

ZAŁ. 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

NAZWA ORGANIZACJI:

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:

TELEFON:

ADRES EMAIL:



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres organizacji

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

………………………………………..........................................................................................................................
Dane uczestnika ( koła, stowarzyszenia) 

przez  „  Róża”  Stowarzyszenie  Aktywnych  Kobiet  Jawornika  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia
konkursu rękodzielniczego „ Anioł na ludowo” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997
r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z   2015  r.  poz.2135).Podanie  danych  jest  dobrowolne,
jednakże  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości  udziału  w  konkursie.
Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych
osobowych jest  „ Róża” Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Jawornika. Administrator danych zapewnia
ochronę podanych danych osobowych.  Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie  podmiotom
uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  na  podstawie  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyłonienia jako laureata

bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografi, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu 

w  publikacji na stronie f lub gazecie lokalnej. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 

terytorialnie.

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie 

z regulaminem konkursu.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

………………….…………………………………
Data i podpis Zarządu organizacji



* Zaznaczyć właściwe.


