
REGULAMIN  

KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ 

 „ORSZAKU TRZECH KRÓLI” STALOWA WOLA 2023 

 

§ 1 

Organizator 

Organizatorem KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ „ORSZAKU TRZECH KRÓLI” Stalowa Wola 2023, 

zwanego dalej konkursem jest Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń w Stalowej Woli, zwane dalej 

Organizatorem.  

§ 2  

Cel konkursu  

- Rozbudzanie zainteresowań życiem i działalnością postaci związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia.  
- Krzewienie wartości chrześcijańskich.  
- Promowanie Świętych, których życie jest godne naśladowania.  
- Propagowanie kreatywności i twórczości własnej oraz rozwijanie inwencji twórczej mieszkańców 
gminy.  

§ 3  

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie na pochodzie przebrania wybranej postaci, 

według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych w kolorystyce nawiązującej do danego 

orszaku: czerwony (Król Kacper), niebieski (król Baltazar) i zielony (Król Melchior). 

§ 4  

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i osób dorosłych. Odbędzie się w dwóch kategoriach:  

- dorośli (zgłoszenie indywidualne),  

- dzieci (zgłoszenie indywidualne)  

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie  oraz wystąpić w stroju w dniu 6 stycznia 

2023r. podczas Orszaku Trzech Króli w Stalowej Woli. 

3. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 4 stycznia 2023 r. na adres: przyjaznadlonstwola@gmail.com 

(załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).  

4 . Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy                      

i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie 

jego nazwiska i wizerunku w Internecie i prasie.  

 

 

mailto:przyjaznadlonstwola@gmail.com


§ 5  

Kryteria oceny 

Prace zostaną ocenione w zakresie:  

- Wygląd zewnętrzny postaci.  

- Pracochłonność wykonania stroju i wierność odtworzenia jego szczegółów.  

- Pomysłowość i oryginalność rozwiązań, ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne.  

§ 6  

Terminy 

1. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 4 stycznia 2023 r. na adres: przyjaznadlonstwola@gmail.com.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbędzie się 6 stycznia 

2023r. na zakończenie Orszaku Trzech Króli.  

§ 7  

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja 

Konkursowa.  

2. Spośród zgłoszonych do konkursu strojów Komisja nagrodzi trzy najlepsze.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

4. Autorzy zwycięskich strojów otrzymają nagrody oraz dyplomy.  

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.  

§ 8  

Uwagi końcowe 

1. Dodatkowe informacje na temat konkursu udziela Organizator: tel. kom. 604 208 565;  

e-mail: przyjaznadlonstwola@gmail.com.  

2. Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: 

http://www.mbszkaplerznej.sandomierz.opoka.org.pl/index.php?file=stowarzyszenie   

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń w Stalowej Woli, ul. Księdza Piotra 

Ściegiennego 20, 37-464 Stalowa Wola. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z 

którym można kontaktować się pod adresem  przyjaznadlonstwola@gmail.com. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i 

sporządzenia relacji z konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  
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4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu). Akceptacja regulaminu i udostępnienie na tej podstawie danych osobowych stanowi w 

tym wypadku rodzaj zawarcia umowy.  

5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: - publikacji imienia i nazwiska uczestnika/ 

uczestników na stronach internetowych i na Facebooku, - zapowiedzi konferansjerskich, - promocji 

działań dotyczących tego konkursu i konkursów organizowanych w przyszłości w postaci informacji 

pisemnych, fotografii, prezentacji i relacji video (strony internetowe, Facebook, prasa, telewizja).  

6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu oraz okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.  

7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące 

prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania 

przetwarzania, prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości udziału w konkursie.  

9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy.  

10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie 

danych. 


