
 

  



LUDOWE ECHA KURDWANOWA. W DOBRYM KLIMACIE – ODSŁONA WIRTUALNA 2021 

 

Regulamin 

NASZA RODZINKA I EKO-CHOINKA 

CZYLI KONKURS NA RODZINNĄ CHOINKĘ W STYLU EKO 

(konkurs on-line) 

 

 ORGANIZATOR: 

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”. 

 

 CELE: 

1. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne, wartościowe i twórcze spędzanie 

czasu wolnego. 

2. Promowanie postaw ekologicznych (w tym idei zero waste, recyclingu itp.). 

3. Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego rodzin z terenu 

Dzielnicy XI Miasta Krakowa – Podgórze Duchackie. 

4. Integracja rodzin, mieszczących się na terenie Dzielnicy XI Miasta Krakowa – Podgórze 

Duchackie, sprzyjająca budowaniu i wzmacnianiu społeczności lokalnej. 

5. Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.  

6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, jak również na świat przyrody. 

 

 ZASADY KONKURSU: 

 Stworzenie z materiałów wtórnych dekoracji bożonarodzeniowej w postaci choinki. Ideą 

Konkursu jest nadanie tworzywom, wykorzystywanym do niniejszej pracy, nowego 

przeznaczenia, co wpisuje się w ideę recyclingu i zero waste. Posłużyć mogą w tym celu 

dowolne surowce, które w praktyce straciły już swoje pierwotne zastosowanie i są 

bezużyteczne. 

 Rozmiar choinki jest dowolny.  

 Nadesłane prace muszą być opatrzone krótkim opisem, zawierającym informacje o 

użytych materiałach i okolicznościach tworzenia choinki. 

 Akceptowane są prace fotograficzne, wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową (w tym   

telefonem komórkowym). 

 

 

 UCZESTNICY:  

Rodziny zamieszkujące na terenie Dzielnicy XI Miasta Krakowa – Podgórze Duchackie.  

 

  



 

 KRYTERIA OCENY:  

 kreatywność   

 estetyka  

 atrakcyjność 

 rodzaj użytych materiałów 

 

 

 JURY: 

Prezentacje oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatora.  
 
 

 ZGŁOSZENIA: 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie elektronicznego  formularza 

zgłoszeniowego, udostępnionego na stronie www.krakowiak.edu.pl wraz z prezentacją 

konkursową* i stosownymi oświadczeniami do dnia 4.12.2021 r.  

** Na prezentację konkursową składają się 4 zdjęcia (3 fotografie pokazujące poszczególne 

etapy powstawania choinki i 1  prezentująca efekt pracy końcowej). Jeżeli na fotografiach 

będą widnieć twarze, jest to tożsame z udostępnieniem wizerunku na potrzeby niniejszego 

Konkursu.   

 

 NAGRODY: 

W ramach Konkursu jury przyzna 1., 2. i 3. miejsce. Komisja może zdecydować również 
o  przyznaniu dodatkowych nagród, wyróżnienia, grand prix, a także nagród ex aequo.  

 

 ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU: 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie MLZPiT „Krakowiak” (www.krakowiak.edu.pl) dnia 

30.12.2021 r.  O formie  i dacie odbioru nagród każdy laureat zostanie powiadomiony drogą 

telefoniczną indywidualnie.   

Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

 

  



ROZPORZĄDZENIA PRAWNE: 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania oraz wykorzystywania prezentacji     

poszczególnych uczestników Konkursu bez wypłacania honorariów. 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowni Państwo,  

informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Międzyszkolny Ludowy Zespół 

Pieśni i Tańca "Krakowiak" z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bujaka 15, kod pocztowy 30-611 

i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. 

 

Informujemy, że: 

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy z dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie Waszej zgody. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl. 

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z: 

a) akceptacją treści niniejszego regulaminu  

b) potwierdzeniem zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO obowiązującą 

w  Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”. 

 

DANE KONTAKTOWE: 

MLZPiT „Krakowiak”  

12 654 42 68 

promocja.krakowiak@interia.pl 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 


