
 

                                                                                                                            
 
 

  

  Oleśnica, 15.09.2018 r. 
 

 

KONKURS PLASTYCZNY 
NA 

BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 
 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy ogłasza konkurs plastyczny  
 pn. BOMBKA BOŻONARODZENIOWA 

 
Na powstanie świąt Bożego Narodzenia złożył się długi i skomplikowany proces 

historyczny. Zwyczaje ludowe i obrzędy religijne różnych wyznań, narodowości i kręgów 
kulturowych nawarstwiały się na przestrzeni wieków. Jedne stopniowo zanikały 
 i do naszych czasów dotrwały w formie cząstkowej, inne wzbogacały się i rozrastały, 
 a każdy naród zabarwiał je cechami własnej kultury i nadawał im własną treść. 

Nawiązując do wielowiekowej tradycji zdobienia choinki, mamy zaszczyt zaprosić uczniów 
do udziału w w/w konkursie . 
 

I. REGULAMIN KONKURSU 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, III kl. gimnazjalnej, szkół 

ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów kultury w powiecie 
oleśnickim. 

2. Technika prac jest dowolna. 
3. Bombka nie powinna przekraczać średnicy 30 cm.  
4. Ilość prac nadesłanych na konkurs przez daną placówkę może wynosić maksymalnie    

5 sztuk w każdej kategorii wiekowej. 
5. Prace należy składać do dnia 3 grudnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Edukacji 
      i Kultury w Oleśnicy. 
6. Do prace powinna być dołączona karteczka z informacjami 

 imię i nazwisko,  

 wiek,  

 szkoła lub placówka nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została 
wykonana. 

7. Jury konkursu powołane przez organizatorów dokona oceny prac w kategoriach: 

 kl. I-III 

 kl. IV-VIII 

 kl. III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne 
8. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów autorom nagrodzonych prac 

odbędzie się w SM Korelat w dniu 6 grudnia 2018 r. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac. 
10. Regulamin konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej www.pceik.pl 
II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 
niniejszego regulaminu. 
Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów 
przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie  

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/
http://www.pceik.pl/


2. www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 
procedury i regulaminy . 

3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z 
udziału w wyżej wspomnianym konkursie.  

4. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin 
powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa 
metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

III. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i 
Kultury,56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
abi@adametronics.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań 
placówki- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami 
prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować 
będzie brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie 
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