XXI Gminny
Konkurs Plastyczny

SZOPKA
BOŻONARODZENIOWA

Ślesin, 15.12.2021r.

1. Organizatorzy:

4.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie
Parafia Rzymskokatolicka św.Mikołaja i Dobrego
Pasterza w Ślesinie
2. Cele konkursu:
- Zachowanie i kultywowanie tradycji związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia – budowanie szopek
bożonarodzeniowych
- Rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastycznych
i wrażliwości
3. Konkurs odbywać się będzie w kategoriach:
I uczniowie klas I-III
II uczniowie klas IV-VI
III uczniowie klas VII-VIII
IV uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli

5.

Szopki wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć
do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie
ul. Młodzieżowa 11, do 11 grudnia 2021
do godziny 12:00

Kryteria oceny:
- Estetyka wykonania
- Pomysłowe wykorzystanie różnych materiałów
- Nawiązanie do tradycji

6. Szopki zostaną wystawione w galerii M-GOK w Ślesinie.
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników z wręczeniem
nagród odbędzie się 15.XII.2021 o godz. 17:00. Wystawa
będzie czynna do 13.01.2022r. Szopki należy odbierać
14-15.01.2022r. Szopki nie odebrane przechodzą
na własność organizatora.
Szopki biorące udział w ubiegłorocznej edycji nie
zostaną zakwalifikowane do konkursu.

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Ślesin.
Szopka powinna być wykonana indywidualnie.
Każda osoba może zgłosić jedną szopkę w konkursie.
Technika i rozmiar szopki są dowolne, nie dopuszcza
się zastosowania elementów gotowych np. figurek,
pocztówek, wycinanek itp.
Szopka zgłoszona do konkursu powinna być trwale
podpisana na tylnej części i zawierać następujące
dane: imię i nazwisko, kategorię wiekową, adres,
telefon, szkoła.

7.

Udział w konkursie jest jednoznacznie zgodą na filmowanie,
fotografowanie oraz bezpłatną publikacją prac, jak i
upublicznianie wizerunku na stronach internetowych, gazetach
itp. promujących działalność kulturalną i udział w konkursie.

8.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela
Magdalena Niedźwiedzińska- instruktor plastyki,
pod numerem Tel:501-438-308

Imię i nazwisko …………………………………
Kategoria ………………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………........................
Telefon……………………………………………
Szkoła……………………………………………

Imię i nazwisko …………………………………
Kategoria ………………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………........................
Telefon……………………………………………
Szkoła……………………………………………
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie art. 6. Ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, oraz art.81 ustawy o
sprawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U.2017 poz 880 z późn. Zm.)
Ja, niżej podpisany ……………………………………………….
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
wizerunku mojego dziecka………………………………………….
…………………………………………………………………...
w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych
i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez
Administratora
………………………………………
Podpis rodzica
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