"Haftowanie, szydełkowanie, wyszywanie
i inne techniki rękodzielnicze
w tradycji śląskiej"
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WYRÓB RĘKODZIELNICZY
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY LELÓW KRZYSZTOFA MOLENDY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM"
w Częstochowie Filia w Lelowie,
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
wszystkie osoby dorosłe, seniorów, emerytów, członków Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu Gminy Lelów i gmin sąsiadujących: Gminy Irządze, Janów,
Koniecpol, Niegowa, Przyrów, Kroczyce i Szczekociny.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać:
www.biblioteka.womczest.edu.pl zakładka Filie - Lelów tel. 34 3550-099
www.bibliotekalelow.pl tel. 34 3550-090
www.goklelow.pl tel. 34 3550-047

„Haftowanie, szydełkowanie, wyszywanie i inne techniki rękodzielnicze w tradycji
śląskiej”
Konkurs na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy
Rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim
REGULAMIN KONKURSU
Patronat konkursu: Wójt Gminy Lelów Krzysztof Molenda

I Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie,
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie

II Cele konkursu:
1. Uczczenie roku 2022 jako Roku Rzemiosła w Województwie Śląskim.
2. Promocja dziedzictwa kulturowego regionu śląskiego oraz inicjatyw lokalnych.
3. Aktywizowanie miejscowych rękodzielników.
4. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.
5. Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych.

III Organizacja konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, seniorów, emerytów, Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Lelów i Gmin sąsiadujących: Gminy Irządze, Janów, Koniecpol, Niegowa, Przyrów,
Kroczyce i Szczekociny.
2. Przedmiotem konkursu są wyroby rękodzieła artystycznego inspirowane tradycyjną sztuką ludową
regionu śląskiego.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz dostarczenie ich do organizatorów wraz
z wykonaną pracą.
4. Każdy uczestnik może wystawić do konkursu jedną lub dwie prace.
5. Konkurs trwa od 23.02.2022 r. – do 23.05.2022 r.

IV Wymagania:
1. Rękodzieło powinno być inspirowane sztuką ludową i regionalnymi tradycjami.
2. Zgłoszone do konkursu prace należy wykonać techniką rękodzielniczą np. dzierganie,
szydełkowanie, haft, robienie na drutach, krywulka.

3. Rozmiar, kształt i forma rękodzieła dowolna.
4. Ocenie zostaną poddane:
• własnoręcznie wykonany wyrób,
• zgodność prezentowanych prac z symboliką regionu, lokalną tradycją,
• estetyka i precyzja wykonania, walory artystyczne rękodzieła,
• wykorzystanie materiałów naturalnych.
5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania
oraz numerem telefonu. Jeżeli wyrób rękodzielniczy zostanie wykonany według innej techniki niż
wymienione w pkt. 2 dział IV, należy tę informację umieścić na metryczce i karcie zgłoszenia.
6. Prace konkursowe należy złożyć do 23 maja 2022 roku w siedzibie jednego z organizatorów
konkursu.
• Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie ul.
Szczekocińska 31, 42-235 Lelów, tel. 34 355 00 99,
e-mail: lebp@womczest.edu.pl
• Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów, tel. 34 355 00 47,
e-mail: goklelow@gmail.com
• Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów, tel. 34 355 00 90,
e-mail: kontakt@bibliotekalelow.pl
7. Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatorów konkursu.
8. Wszyscy laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.
9. Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie ustalony przez organizatorów konkursu
o czym uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Pliki do pobrania:
• Regulamin konkursu (zał. nr 1)
•

Karta zgłoszenia (zał. nr 2)

•

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu (zał. nr 3 ).

KARTA ZGŁOSZENIA

„Haftowanie, szydełkowanie, wyszywanie i inne techniki rękodzielnicze
w tradycji śląskiej”
Konkurs na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy
Imię……………………………………………………………………………………………………
Nazwisko ………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………………
Gmina ………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu………………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………
Ilość zgłoszonych prac…………………………

Praca konkursowa 1 …………………………………………………………………………………
Technika……………………………………………………………………………………
Materiał………………………………………………………………………………………
Wymiary………………………………………………………………………………………………
Praca konkursowa 2 …………………………………………………………………………………
Technika………………………………………………………………………………………………
Materiał…………………………………………………………………………………………………
Wymiary………………………………………………………………………………………………

………………………………..
Podpis uczestnika konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: ………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
oraz wizerunku przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie Filia w Lelowie z siedzibą przy ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów; Gminny Ośrodek Kultury
w Lelowie z siedzibą przy ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie z siedzibą przy
ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów w celu organizacji Konkursu na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy
„Haftowanie, szydełkowanie,wyszywanie i inne techniki rękodzielnicze w tradycji śląskiej” dla osób dorosłych,
seniorów, emerytów, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lelów i Gmin sąsiadujących: Gminy Irządze,
Janów, Koniecpol, Niegowa, Przyrów, Kroczyce i Szczekociny oraz publikowania informacji w serwisach
internetowych prowadzonych przez RODN „WOM” w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie
Oświatowym” oraz ww. placówki.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.
1.

……………….
(Data)

……………………………………………………..
(Czytelny podpis uczestnika konkursu)

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych oraz wizerunku uczestnika Konkursu na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy
„Haftowanie, szydełkowanie, wyszywanie i inne techniki rękodzielnicze w tradycji śląskiej” dla osób dorosłych, seniorów,
emerytów, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lelów i Gmin sąsiadujących: Gminy Irządze, Janów, Koniecpol,
Niegowa, Przyrów, Kroczyce i Szczekociny organizowany przez
Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie,
Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie
Zgodnie z:
Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa;
W celu zapewnienia ochrony danych, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można
uzyskać kontakt pod adresem: daneosobowe@womczest.edu.pl.
Administrator przetwarza dane:
a) imię i nazwisko ucznia, klasę, jego wizerunek na podstawie zgody rodzica/prawnego opiekuna ucznia
niepełnoletniego lub zgody ucznia pełnoletniego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu udziału
w
konkursie i publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez RODN „WOM” w
Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub wycofania zgody oraz
przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu
dochodzenia roszczeń.
Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa:
- organowi prowadzącemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach;
- organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach;
- każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują nas do
udostępnienia danych.
W przypadku danych ucznia, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
Rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
W każdym przypadku przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany w celu profilowania.
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są pod adresem
http://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo/

