Projekt „ORBITY KULTURY” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

REGULAMIN
KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
I.
ORGANIZATORZY
Organizatorem Konkursu jest:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ul. 1 Maja 60
58-500 Jelenia Góra
adres email: jck@jck.pl, tel: 75 64 23 881
II. UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież ze szkół na terenie miasta Jelenia Góra
oraz z Powiatu Karkonoskiego pracujący w grupie i reprezentujący określoną klasę lub grupę
szkolną (np. świetlica szkolna, szkolna drużyna harcerska itp.) w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej,
- uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej.
Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób.
III. ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC
Szopka Bożonarodzeniowa może być wykonana według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza
się dowolność inspiracji i użytych form, z zastrzeżeniami:
forma szopki i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji
bożonarodzeniowych;
podstawa szopki nie może być mniejsza niż 30 cm x 40 cm i przekraczać wymiarów
60 cm x 80 cm;
wysokość szopki nie może być mniejsza niż 40 cm i większa niż 120 cm;
waga szopki nie może przekraczać 10 kg;
wszystkie elementy szopki muszą być wykonane przez uczestników biorących udział
w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek,
pocztówek, itp.

1.

IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU, KRYTERIA OCENY
Etap I - Szkoła po podjęciu decyzji o uczestnictwie przesyła do Organizatora kartę zgłoszenia
czyli deklarację uczestnictwa w konkursie. Kartę będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu należy dostarczyć do siedziby organizatora osobiście, pocztą lub pocztą
elektroniczną w formie skanu do dnia 14 listopada 2022 r roku na adresy wskazane
w punkcie I. Regulaminu.

2.

Etap II - Następnie szkoła po wykonaniu szopek przez chętne klasy, we własnym zakresie
wybiera maksymalnie po dwie szopki w każdej kategorii wiekowej i dostarcza do siedziby JCK
w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 60. Szopki należy dostarczyć do dnia 9 grudnia 2022 r.

3.

Przyjęte do konkursu szopki zostaną ocenione przez jury, a część z nich zostanie zakwalifikowana
do III etapu konkursu i wyeksponowana na Jeleniogórskim Jarmarku Świątecznym.

4.

Powołane przez Organizatora profesjonalne jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość,
estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka),
oryginalne ujęcie tematu, nawiązanie do tradycji, ogólne wrażenie artystyczne, dobór
i nowatorskie wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy.
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5.

Powiadomienie uczestników w formie telefonicznej o zakwalifikowaniu do III etapu
odbędzie się do 14 grudnia 2022 roku.

6.

Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 18 grudnia 2022
roku o godzinie 16.00 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze podczas Jarmarku
Świątecznego. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
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V. NAGRODY
Wszystkie szopki zakwalifikowane do III etapu konkursu, będą eksponowane podczas
Jeleniogórskiego Jarmarku Świątecznego na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze w dniach 1518 grudnia 2022 r.
NAGRODA GŁÓWNA to nagroda rzeczowa dla każdego członka grupy w obu kategoriach
wiekowych.
NAGRODA PUBLICZNOŚCI – o przyznaniu nagrody zdecydują głosy publiczności. W dniach
15-17 grudnia 2022 będzie można wziąć udział w głosowaniu na Najpopularniejszą Szopkę.
Głosy będą wrzucane do urny ustawionej w namiocie, gdzie wystawione będą szopki.
Głosowanie zakończone zostanie 17 grudnia 2022 r. o godzinie 18:00. Po zamknięciu
głosowania, komisja zliczy głosy. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w niedzielę 18 grudnia
2022 roku o godzinie 16.00 na Placu Ratuszowym.
Wszyscy twórcy lub reprezentanci zakwalifikowanych do finału szopek, powinni być obecni
na uroczystości ogłoszenia wyników.
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga oraz akceptację
warunków niniejszego regulaminu.
Dostarczane do Organizatora szopki muszą być oznaczone godłem oraz informacją o grupie,
która wykonała szopkę i zaopatrzone w zamkniętą kopertę z metryczką zawierającą nazwiska
autorów, numer szkoły i klasy oraz nazwisko opiekuna grupy przygotowującej pracę. ( Wzór
metryczki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
Autorzy szopek, opiekunowie i pedagodzy wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie
materiałów fotograficznych oraz filmowych dotyczących wykonanych szopek w mediach
w celach reklamujących konkurs.
Dodatkowe informacje można uzyskać od Pani Edyty Kulli pod numerem telefonu JCK
75 64 23 881 lub drogą mailową ekullajck@gmail.com
Prace przekazane do konkursu, zostaną zwrócone ich autorom, po zakończeniu ekspozycji
na Placu Ratuszowym. Odbiór od 20 grudnia 2022 do 15 stycznia 2023 roku w siedzibie JCK
przy ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra. Uwaga! Szopki nieodebrane do 15 stycznia 2023
zostaną zutylizowane!
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA
Niniejszym deklarujemy udział naszej szkoły w konkursie na najpiękniejszą
Szopkę Bożonarodzeniową.

1. Nazwa szkoły: ……………………………………………………………….…………………..
2. Adres szkoły: …………………………………………………………..…………………………
3. Przewidywana ilość wykonanych szopek …………………………………..…………...
(ilość klas która wyraziła chęć uczestnictwa w Państwa szkole)

4. Koordynator z ramienia szkoły: …………….……………….. telefon:…………………

Oświadczamy że znany nam jest regulamin konkursu i dla potrzeb jego organizacji
dokonamy wewnętrznej, szkolnej oceny w celu wybrania dwóch prac i zgłoszenia ich
do oceny jury organizatora.

……………………………………….
Pieczęć szkoły

…….……………………………
Podpis Dyrektora
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ
OZNACZONEJ GODŁEM………………………………………………
I. Praca złożona przez klasę …. ze Szkoły Podstawowej nr …… w……………………..
II. Opiekun: ……………………………………………………………..…………………

III. Zespół autorów:

………………………........................…
Podpis opiekuna
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Klauzula informacyjna
Listy autorów sporządzone są w celu Konkursu na szopkę bożonarodzeniową
Uczestnicy Konkursu mogą zostać sfotografowani i/lub sfilmowani zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich wizerunek może zostać
wykorzystany przez JCK na stronach internetowych, serwisach społecznościowych oraz
w celach zgodnych z misją JCK
Administratorem danych osobowe jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, z siedzibą w Jeleniej
Górze, przy ul.1 Maja 60.
Inspektor danych osobowych: Laura Uglanica, tel. 75 64 78 884.
Dane osobowe będziemy przechowywać do momentu zakończenia projektu lub do wygaśnięcia
obowiązków przechowywania tych danych wynikających z przepisów prawa.
Powierzone nam dane mogą zostać udostępnione mediom społecznościowym oraz tym
podmiotom, które na mocy obowiązującego prawa mają możliwość otrzymywać takie dane lub
są naszym partnerem w realizacji Konkursu.
Jednocześnie informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich, i że nie będą
podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji).
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane i wykorzystane zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 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
(zwanego dalej RODO)
Jako administrator danych dokładamy starań, by zagwarantować bezpieczeństwo
powierzonych nam danych osobowych. W przypadku, gdy dopatrzy się Pani/Pan naruszenia
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

……………………………………........
(data)

………………………………….....
(podpis opiekuna)

