Małopolska niedalEKO tradycji
Konkurs na dEKOracje choinkowe
Regulamin
ORGANIZATOR KONKURSU:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, 18/448 26 10, www.mcksokol.pl
CEL KONKURSU:
1. Podtrzymywanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych.
2. Kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych.
3. Poznanie tradycyjnych form i kształtów, jakie posiadały ozdoby na choinkę, a także
materiałów, z których były wykonywane.
4. Pielęgnowanie zwyczaju przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z rodziną.
5. Kształtowanie zdolności manualnych.
UCZESTNICY KONKURSU:
1. Nawiązując do tradycji rodzinnych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia Organizator
zaprasza do Konkursu rodziny z terenu województwa małopolskiego (dzieci wraz z rodzicami,
dziadkami, opiekunami bądź dorosłymi domownikami).
2. Zgłoszenia rodziny do udziału w Konkursie może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca
upoważnienie do reprezentowania członków rodziny we wszystkich sprawach dotyczących
Konkursu, która jednocześnie udostępnia dane do przelewu ewentualnej nagrody
finansowej.
TERMIN KONKURSU I SKŁADANIE PRAC:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie kompletu podpisanych prac konkursowych
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020
roku na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu; ul. Długosza 3, 33-300
Nowy Sącz z dopiskiem: Małopolska niedalEKOtradycji
2. Prace konkursowe mogą zostać złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera
lub osobiście. W przypadku prac składanych osobiście winny być one dostarczone do
Sekretariatu MCK SOKÓŁ. Sekretariat czynny jest w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku
do piątku.
3. W załączeniu do Regulaminu znajduje się wzór metryczki, która po uzupełnieniu powinna być
przymocowana do każdej pojedynczej ozdoby przedkładanej do Konkursu.
4. Prace dostarczone do siedziby MCK SOKÓŁ po terminie podanym powyżej nie wezmą udziału
w Konkursie. Organizator zastrzega również, że prace te nie będą odsyłane uczestnikom.
5. Osoby dostarczające osobiście prace konkursowe do siedziby MCK SOKÓŁ zobowiązane są do
dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku oraz osłonięcia maseczką/przyłbicą ust i nosa.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każda rodzina musi zgłosić do Konkursu ozdoby w trzech kategoriach:
a) łańcuch choinkowy – w tradycyjnej formie, z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów,
zgodnych z opisem przedmiotu konkursu (poniżej), o długości nie mniej niż 1,5 metra,
b) pierniczki – (3 sztuki) własnoręcznie upieczone, ozdobione zgodnie z opisem
przedmiotu konkursu (poniżej),
c) tradycyjna ozdoba choinkowa dowolnego rodzaju, ale zgodna z tradycyjną formą ozdób
choinkowych oraz z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów, zgodnie z opisem
przedmiotu konkursu (poniżej).
2. Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający
zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.
3. Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, aby dało się ją powiesić na choince.

4. Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwisko
rodziny oraz miejsce zamieszkania (miejscowość, gminę).
5. Do przesłanej pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
6. W Konkursie wyklucza się uczestnictwo rodzin pracowników Organizatora.
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem Konkursu są własnoręcznie wykonane ozdoby na choinkę. Ozdoby powinny być
samodzielnymi dziełami, wykonanymi przez dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami bądź
dorosłymi domownikami.
Ozdoby winny być wykonane głównie z naturalnych, ekologicznych materiałów jak np. papier,
słoma, bibuła, sznurek, nici, tektura, opłatek, wydmuszka, piórka, wata, włóczka, orzech.
Dopuszcza się wykorzystanie bardziej współczesnych elementów i materiałów zdobniczych
niezbędnych do podkreślenia szczegółów jak np. koraliki, cekiny, oleodruki (twarze aniołków,
baletnic, Mikołaje itp.), sreberka.
Pierniki własnoręcznie upieczone winny posiadać tradycyjne formy oraz zdobienie wykonane
białym lukrem.
Przykładowe tradycyjne ozdoby choinkowe to:
łańcuchy wykonane z papieru lub ze słomy z wykorzystaniem bibuły, główek lnu, waty, złotka;
ozdoby wykonane na bazie wydmuszki jajka; siatki i koszyczki na bakalie; pawie oczka; ozdoby z
wykorzystaniem oleodruków (aniołki); wisiorki, dzwoneczki i żyrandole z papieru i koralików;
jeżyki; pajączki; gwiazdki; słoneczka; ptaszki; aniołki; baletnice; „światy” z opłatków; złocone
orzechy.
Dopuszcza się wykorzystanie kleju, kredek, farb.
Nie dopuszcza się stosowania kleju na gorąco, zszywek, taśmy klejącej, brokatu, lakieru,
gotowych półproduktów oraz powszechnie dostępnych w handlu zestawów służących do
tworzenia zabawek choinkowych. Ocenie nie będą poddawane ozdoby szydełkowe (krochmalone
aniołki, gwiazdki) czy współczesne słomiane ozdoby z wykorzystaniem kleju na gorąco. Prace,
które będą zawierały wyżej wymienione, niedopuszczalne artykuły zostaną wykluczone
z Konkursu!

KRYTERIA OCENY:
1. Oceny ozdób choinkowych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. W Konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:
a) użycie ekologicznych, tradycyjnych materiałów określonych w Regulaminie Konkursu,
b) wykorzystanie wzorów, kształtów i technik wykonywania ozdób choinkowych po
pojawieniu się na polskich wsiach zwyczaju strojenia wigilijnego drzewka (lata 20. XX
wieku),
c) staranność wykonania,
d) wkład pracy,
e) ogólne wrażenie estetyczne.
3. Spośród uczestników Komisja oceniająca wyłoni laureatów 1-, 2- i 3-cich miejsc oraz
wyróżnień, dla których przewidziane są nagrody finansowe.
4. Werdykt Komisji jest ostateczny i nieodwołalny.
5. Ogłoszenie wyników oraz fotografie prac laureatów opublikowane zostaną na kanałach
informacyjnych
MCK
SOKÓŁ
w
Nowym
Sączu:
www.mcksokol.pl,
www.facebook.com/mcksokol.
6. Konkurs zostanie zarchiwizowany przez MCK SOKÓŁ w celach dokumentacyjnych,
promocyjnych i edukacyjnych.
7. Nagrody finansowe zostaną przekazane na wskazane w karcie zgłoszenia konto bankowe.
Organizator nie uwzględnia możliwości wypłaty nagrody w formie gotówkowej.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 10 grudnia 2020 r.
2. Wyniki Konkursu wraz z protokołem Komisji Konkursowej opublikowane zostaną na stronie
internetowej i portalu społecznościowym Organizatora.
3. Dla laureatów przewidziane są nagrody finansowe, które zostaną przekazane na konto
zwycięzców.
WYSTAWA POKONKURSOWA
1. Uczestnicy przesyłając prace na Konkurs akceptują Regulamin oraz wyrażają zgodę
na bezpłatną prezentację i publikację swoich prac – dla celów związanych z Konkursem
oraz wystawą pokonkursową.
2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
3. Wystawa pokonkursowa w formie tradycyjnej prezentacji - prace nagrodzone
w Konkursie zostaną zaprezentowane na żywej choince umieszczonej w budynku MCK
SOKÓŁ.
4. Uczestnicy przedkładający pracę do Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Małopolskie
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje prawo do korzystania
z dzieła (pracy konkursowej) i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do niego w
celu wykorzystania go przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w sposób nieograniczony
terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji m.in.:
a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video;
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu;
c) wprowadzenia do obrotu;
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet;
e) najmu i dzierżawy;
f) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji
i retransmisji.
5. Uczestnicy podają Organizatorowi dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej i
promocyjnej MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, w tym w celu umieszczenia ich na stronie
internetowej MCK SOKÓŁ oraz na kanałach informacyjnych: www.mcksokol.pl,
www.facebook.com/mcksokol.
INFORMACJA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
z siedzibą w Nowym Sączu, tel. 18/448 26 10, e-mail kontakt@mcksokol.pl, działające
jako administrator danych osobowych. MCK SOKÓŁ wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się za pomocą ww. adresów. Dane osobowe
pozyskiwane są i będą przetwarzane w szczególności w celu naboru uczestników i
realizacji Konkursu, jego promocji oraz w celach archiwalnych na postawie art. 6 ust. 1
lit. a), c) i e) RODO.
2. Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa (na zasadach
wynikających z RODO):
a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);
c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia
zapomnianym – w art. 17 RODO);
d) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub
nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku – art. 18 RODO);
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 21 RODO – tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);
f) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na
zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza, iż mają Państwo prawo żądać, by
Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa lub w przypadku
udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe
mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w
celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzy realizację usług
związanych z realizowanym Konkursem lub którym udostępni dane w celu realizacji Konkursu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak możliwości udziału w organizowanym Konkursie.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji Konkursu w
przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg tegorocznej edycji
Konkursu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur
bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikacje prac oraz fotografii prac bez
prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac.
2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
3. Informacji udziela koordynator: Marta Smólczyńska, tel. 18/448 26 24,
e-mail: m.smolczynska@mcksokol.pl

WZÓR METRYCZKI
Rodzina
___________________________________________
(nazwisko)

Miejsce zamieszkania
____________________________________________
(miejscowość, gmina)

