
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZEGO 

ŚWIĄTECZNEGO ANIOŁKA 
 

ORGANIZATOR 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie 

Filia: Centrum Kultury w Chmielowie 
 

CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest przybliżenie i podtrzymanie tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia, zainspirowanie mieszkańców Sołectwa 

Chmielów oraz gminy Nowa Dęba sztuką obrzędową. 

2. Rozwijanie twórczej aktywności mieszkańców 

3. Świąteczne przystrojenie naszej placówki poprzez 

zorganizowanie wystawy pokonkursowej 
 

UCZESTNICY 

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba i zostanie przeprowadzony w trzech 

kategoriach wiekowych: 

1. Uczniowie szkół podstawowych kl.   I – IV 

2. Uczniowie szkół podstawowych kl.  V - VIII 

3. Młodzież oraz dorośli 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty będącej 

załącznikiem do regulaminu. 
 

PRACE KONKURSOWE 

1. Każdy uczestnik Konkursu zgłasza jedną pracę, co oznacza 

jednego wykonanego własnoręcznie anioła. 

2. Prace można wykonać dowolna techniką: rysunek, rzeźba, itp. 

3. Wskazane materiały plastyczne: papier, tkaniny, płótno, filc, 

dzianina, wełna, masa solna, gips, bibuła itp. 

4. Wymogi techniczne: minimalna wysokość Anioła to 15 cm. 

5. Każda praca powinna zostać opatrzona imieniem, nazwiskiem      

i wiekiem autora. 

6. Prace należy dostarczyć do Centrum Kultury w Chmielowie lub 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. 

7. Prace zostaną poddane ocenie jury a najlepsze nagrodzone. 

8. Zdjęcia nagrodzonych oraz wyróżnionych prac zostaną 

opublikowane na stronie internetowej SOK oraz podpisane 

imieniem i nazwiskiem autora pracy. 

Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

SOK w artykule podsumowującym konkurs. Wyniki konkursu mogą 

również zostać opublikowane w lokalnej i samorządowej prasie, na 

stronie internetowej Gminy Nowa Dęba oraz w mediach 

społecznościowych. 

 

 

 

 

Termin dostarczania prac: 

15.12.2021 r. 

 

Podsumowanie konkursu 

w Centrum Kultury w Chmielowie: 

20.12.2021 r. - godz. 16:00 

 

 
Koordynatorem Konkursu jest 

Marzena Urbaniak, tel. 785 961 446 
 

 

 

 

 



 

 
Realizując obowiązek wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

„RODO”), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz  

o przysługujących prawach z tym związanych. 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą  

przy ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: 15 846 24 10,  

e-mail: kultura@nowadeba.pl 
 

2. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie został wyznaczony Inspektor Ochrony 
Danych dostępny pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba,  

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,  tel.: 15 846 26 71, e-mail: iod@nowadeba.pl. 
 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 
 

4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zaakceptowany regulamin konkursu                                                               
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażona zgoda na przetwarzanie wizerunku  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane. 
 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 

 
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: 
a) dostępu do treści danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) przenoszenia danych do innego administratora, 
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
g) cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody  
(w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

KONKURS 

na najpiękniejszego 

świątecznego aniołka 
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