
Załącznik do Zarządzenia Nr 389/2020 

Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu z dziedziny kultury 

„XII edycja konkursu na Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową” 

 

 

Regulamin konkursu 

XII edycja konkursu na 

„Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową” 

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Łowicza 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Łowiczu we współpracy z Miejską 

Biblioteką im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu. 

2. Celem konkursu jest: 

- przypomnienie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych 

- pobudzenie inwencji twórczej w zakresie przygotowania szopek nawiązujących do tradycji 

regionalnej lub wykonania pracy przedstawiającej na kartonie szopkę z motywami 

regionalnymi 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych 

- rozbudzanie zainteresowań polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi 

- pokazanie piękna lokalnego krajobrazu, popularyzacja zabytków architektury Łowicza  

i Ziemi Łowickiej, elementów regionu i historii regionu. 

 

3. Tematyka konkursu 

Zadaniem uczestników jest wykonanie własnoręcznie przestrzennej lub płaskiej pracy 

plastycznej przedstawiającej Szopkę Bożonarodzeniową (technika dowolna, np. rysunek, 

collage, format A4 lub A3). W pracy należy uwzględnić elementy tradycji Bożego 

Narodzenia z elementami związanymi z historią Miasta Łowicza i folklorem łowickim. 

Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, kolorystyka, nowatorstwo, pomysłowość, 

dekoracyjność, samodzielność, ogólne wrażenie estetyczne. 

4. Konkurs organizowany jest w formule internetowej. 

 

II. Warunki konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach tematycznych i dwóch kategoriach wiekowych: 

 

 



2.1 prace przestrzenne: 

a. przedszkola, klasy I – III szkoły podstawowe 

b. klasy IV – VIII szkoły podstawowe 

2.2 prace płaskie: 

a. przedszkola, klasy I – III szkoły podstawowe 

b. klasy IV – VIII szkoły podstawowe. 

3. Organizator nie przyjmuje prac wykonanych przez grupy. 

4. Każdy uczestnik powinien przesłać na adres cebrowski@op.pl fotografię wykonanej pracy 

w formacje .jpg lub .pdf oraz kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do regulaminu 

konkursu.  

W przypadku pracy przestrzennej, wymagane są trzy fotografie ukazujące trójwymiarowość 

szopki. Wielkość wszystkich załączników nie może przekraczać 10 MB. 

5. Termin nadsyłania fotografii – do 15 grudnia 2020 r. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z fotografiami nagrodzonych prac na stronie Urzędu 

Miejskiego w Łowiczu oraz Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu – do 18 

grudnia 2020 r. 

7. Nagrody odbierać będzie można w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Łowiczu,  

pl. Stary Rynek 1 od 21 grudnia 2020 r. 

8. Do konkursu nie można zgłaszać prac wykonanych w poprzednich edycjach konkursu. 

9. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażaniem 

zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu. 

Zgłoszenie musi być podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu. 

10. Zgłaszający oświadcza, iż praca jest autorskim dziełem uczestnika konkursu. 

11. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych 

osobowych (imię, nazwisko, wiek) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach 

promujących Miasto Łowicz, jak również na stronach internetowych, mediach 

społecznościowych oraz mediach. 

12. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane i używane w celu 

organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1000 z późn. zm.).  

13. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym 

do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 

14. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia 

skargi do Prezesa urzędu Ochrony danych Osobowych. 

15. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wymieniowych celów. 

16. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

17. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków 

niniejszego regulaminu. 

 

III. Ocena i nagrody 

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa. 

2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

2.1 prace przestrzenne: 

 motywy regionalne i historyczne 

 ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność 

 opracowanie i dobór materiałów 

 wkład pracy 

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) 

2.2 prace płaskie: 

 motywy regionalne i historyczne 

 oryginalność 

 estetyka 

 opracowanie i dobór materiałów  

 staranność 

 samodzielność. 

3. Komisja konkursowa oceni prace zgodnie z kategoriami tematycznymi i wiekowymi  

i wyłoni laureatów konkursu. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników 

konkursu o łącznej wartości do 2.000 zł brutto. 



4. Laureaci otrzymujący nagrodę rzeczową, bądź pieniężną przekraczającą kwotę 2.000,00 

zł brutto, uiszczą przed jej odebraniem do kasy Urzędu Miejskiego w Łowiczu 

zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 procent wartości tej nagrody na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(Dz. U. z 2019 poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1798).  

5. Organizator zastrzega prawo do podziału nagród według własnej oceny, w tym do nie 

przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznana nagród/wyróżnień dodatkowych.  

6. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 

podane do publicznej wiadomości w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej 

www.lowicz.eu. 

7. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na 

ten temat żadna korespondencja. 

 

Koordynator konkursu 

Grzegorz Turski, tel. 46 830 91 59, e-mail: grzegorz.turski@um.lowicz.pl 

 


