Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie,
Parafia św. Trójcy oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie
zapraszają do wzięcia udziału w XVII edycji konkursu
pod patronatem Biskupa sosnowieckiego Ks. dr Grzegorza Kaszaka
oraz Dziekana Dekanatu będzińskiego Ks. Andrzeja Stępnia

Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej
Konkurs ma na celu przybliżenie dzieciom obrzędów i tradycji związanych ze świętami
BOŻEGO NARODZENIA.
Inspiracją mogą stać się słynne krakowskie, ludowe i kukiełkowe szopki. Liczymy, że wykonanie tej
pracy sprawi dzieciom wiele radości, pobudzi wyobraźnię i przyczyni się do rozwoju artystycznego.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs na szopkę bożonarodzeniową adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w kategorii
wiekowej klas: 0-I, II – III i klas IV – VIII.
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne oraz grupy uczniów (zespoły maksymalnie
2-osobowe). Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy konkursowej.
2. Forma i technika dowolna. Można do prac wykorzystać materiały takie jak: drewno, tekturę, odlewy
gipsowe, wszelkie masy ceramiczne.
3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Podstawa szopki nie powinna przekraczać
50 cm x 60 cm. Większe szopki nie będą oceniane.
4. Promowane będą prace wykonane samodzielnie przez uczniów, zarówno postaci jak
i konstrukcja szopki (bez gotowych, zakupionych w sklepach elementów).
5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona przymocowaną do podstawy metryczką, czytelnie
wypełnioną (drukowane litery), zawierającą te same dane jak na karcie zgłoszenia uczestnika konkursu.
6. Prace
konkursowe
wraz
z
kartą
zgłoszenia
należy
dostarczyć
w
dniach
od 27 do 29 listopada 2018 r. do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej, ul. Sportowa 2
w Będzinie w godz. 1400 -1600.
7. Wszelkie informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Sportowa 2,
42-500 Będzin, tel./fax (032)267-45-82, (032)290-06-49 w godzinach 800-1500, na stronie internetowej
szkoły: http://sp10bedzin.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp10bedzin@wp.pl
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego
instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie Internetowej
Szkoły Podstawowej nr 10 oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie.
10. Organizatorzy – za zgodą uczestników – mogą zatrzymać dostarczone prace oraz zastrzegają sobie
prawo do umieszczenia zdjęcia pracy na stronie internetowej szkoły.
11. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 29 listopada 2018 r.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia 2018 roku, o godz. 1400
w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin.
13. Organizatorzy konkursu zapewniają atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac.
14. Specjalna nagroda przewidziana jest za wykorzystanie elementów regionalnych, ludowych z obszaru
Zagłębia Dąbrowskiego (pogranicza małopolsko-śląskiego). Szopki inspirowane elementami
regionalnymi mogą nawiązywać do architektury sakralnej i świeckiej występującej na obszarze Zagłębia
Dąbrowskiego (np. kościoły, kapliczki, zamki, pałace, budownictwo tradycyjne wraz z elementami
wyposażenia wnętrza), krajobrazu (np. Wzgórze św. Doroty, Zalew Przeczycko-Siewierski), legend,
a także do strojów regionalnych lub strojów związanych z wykonywanymi powszechnie profesjami
(strój górniczy) itp.

15. Wystawa pokonkursowa nagrodzonych szopek będzie zorganizowana w Kościele Św. Trójcy
w Będzinie oraz w Muzeum Zagłębia w Będzinie. Na stronie internetowej szkoły, po rozstrzygnięciu
konkursu, znajdziecie Państwo wykaz szopek znajdujących się Kościele Św. Trójcy w Będzinie oraz
w Muzeum Zagłębia w Będzinie.
16. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania nagrodzonych szopek w celu
zorganizowania wystawy tj. do dnia 14 stycznia 2019 r.
17. W Szkole Podstawowej nr 10, ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin, w dniach 3, 4 grudnia 2018 r.
w godzinach 1500 -1800 można odebrać szopki, które nie zostały nagrodzone, a uczestnik na formularzu
zgłoszeniowym zastrzegł sobie prawo do odbioru.
18. Szopki nagrodzone będą wydawane w Kościele Świętej Trójcy w dniach 14, 15,16 stycznia 2019 r,
w godz. 1630 - 1730 oraz w Muzeum Zagłębia w Będzinie w dniach 14, 15, 16, 17, 18 stycznia 2019
r, w godzinach od 800 -1500
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko, ( wypełnić drukiem)

…………………………

klasa

……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko, ( wypełnić drukiem)

…………………………

klasa

Dane placówki:
……………………………………………………………………………………….
Nazwa placówki (wypełnić drukiem)

……………………………………………………………………………………….
Telefon , adres e-mail szkoły

……………………..…………………………………………………………………..
Adres placówki (wypełnić drukiem)

Kod

Miejscowość (wypełnić drukie m)

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na pozostawienie szopki do dyspozycji organizatorów.

…………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna (wypełnić drukiem)
*niepotrzebne skreślić

Zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych ucznia do
celów postępowania konkursowego oraz na bezpłatne opublikowanie wyników i zdjęć z
uczestnikami Konkursu „ Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej” przez
organizatorów ww. konkursu:
Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………………………….. ,
klasa ………………….. Szkoła …………………………………………………………………………………………………….
w ……………………………………………………………………………
…………………………….
miejscowość i data

…………………………………….
Podpis ucznia

………………………………………….
Podpis rodzica

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej informuje,
że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii
Krajowej , 42-500 Będzin, Sportowa 2, zwanym dalej Szkoła Podstawowa nr 10 im.
Armii Krajowej; tel. 032) 267-45-82, e-mail: sp10@sp10bedzin.pl
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość
przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail:
wozniakmarek@op.pl);
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez placówkę:
Szkołę Podstawową nr 10 im. Armii Krajowej , Sportowa 2, 42-500 Będzin, zgodnie
z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres
niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania
danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji
oraz nie profiluje danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w
celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.
..……………………………………………….
(data i czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów )
Brak niniejszej zgody uniemożliwia uczniowi udział w ww. konkursie

Metryczka do przyklejenia na szopkę
……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko, ( wypełnić drukiem)

klasa

……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko, ( wypełnić drukiem)

…………………………

…………………………

klasa

Dane placówki:
……………………………………………………………………………………….
Nazwa placówki (wypełnić drukiem)

……………………………………………………………………………………….
Telefon , adres e-mail szkoły

……………………..…………………………………………………………………..
Adres placówki (wypełnić drukiem)

Kod

Miejscowość (wypełnić drukiem)

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na pozostawienie szopki do dyspozycji organizatorów.

…………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna (wypełnić drukiem)
*niepotrzebne skreślić

