
Regulamin „Mikołajek 2o19”  
Nasz regulamin wypracowany jest już od kilku lat, przy współpracy nauczycieli i wychowawców. Głównym 

bowiem celem uroczystości  jest obudzenie na nowo prawdziwej postaci św. Mikołaja, patrona wielu parafii w Polsce. 

Aby Jego obraz był ciągle żywy w sercach najmłodszych, i nie był mylony z postaciami marketingowymi. Sam udział 

w konkursach oraz uroczystości jest również pewnego rodzaju zabawą, do której serdecznie zapraszamy.  

 

 Oto szczegóły: 

 1. „Order Świętego Mikołaja” – zostanie przez specjalną komisję przyznany tym, którzy czynią szczególne 

dzieła dla innych i wkładają w to całe swoje serce. Prosimy więc, aby począwszy od 11 do 26 listopada zgłaszać pod 

wyznaczony adres propozycje osób które zasługują na wyróżnienie. Powinni to być ludzie, których na co dzień 

podziwiamy za ich zaangażowanie, a przede wszystkim za serce oddawane w posłudze innym. Niech ten medal będzie 

podziękowaniem, a zarazem docenieniem ich pracy. Ordery będą przygotowywane w trzech kategoriach: 

 * „Order Świętego Mikołaja” dla dzieci i młodzieży – przyznany uczniom szczególnie wyróżniającym się w 

pracy na rzecz szkoły oraz przy parafiach /chodzi tutaj głównie o takie osoby, które w naszej ocenie są wyjątkowe. 

Swoją nienaganną postawą i przykładem zarażają innych. 

 * „Order Świętego Mikołaja” dla starszych – przyznawany będzie wychowawcom, a także wszystkim tym, o 

których mówimy, że są bezinteresowni, oddani  swojej pracy / Pragniemy w sposób szczególny zwrócić uwagę na 

osoby pracujące przy naszych szkołach i parafiach. Myślimy nie tylko o nauczycielach i wychowawcach, ale także o 

ludziach z obsługi technicznej.  

 * „Order Świętego Mikołaja” dla grup – przyznawany jest wszelkim grupom oraz przedsiębiorstwom 

czyniącym dobro dla innym. Mamy nadzieję, że wyróżnienie będzie dla nich ważną i może jedyną nagrodą. 

Ponieważ podobnie jak w życiu świętego Mikołaja, trudno jest wskazać jednoznaczny czyn, pretendujący do 

Orderu, dlatego prosimy o nadsyłanie wszelkich propozycji. Natomiast specjalnie powołana do tego komisja, w oparciu 

o wcześniej opracowany i zatwierdzony przez organizatorów i patronów regulamin, wybierze i nagrodzi tych, których 

dzieło jest najbardziej godne nagrody. Wszyscy inni zostaną poinformowani o decyzji komisji. Materiał przysyłany 

powinien zawierać krótki opis osoby  /grupy/ zgłaszanej do nagrody, opis pracy, która jest dziełem szczególnie 

zasługującym na wyróżnienie / jeżeli to możliwe może być potwierdzone zdjęciami/. Zgłoszenie powinno być 

potwierdzona przez Dyrekcję szkół, Proboszcza Parafii lub Odpowiedzialnych za grupy.  

 

2. Oprócz przyznawania medalu, ważnym zadaniem Mikołajek jest przybliżenie historycznej postaci świętego 

Patrona, dlatego ogłaszamy dodatkowo dwa konkursy: 

 * plastyczny – „Dzieło świętego Mikołaja podejmowane przez współczesnych” – tutaj należy przysłać pracę 

plastyczną / wykonaną dowolną techniką, na formacie A-3, opatrzoną godłem z dokładnym adresem wykonawcy na 

odwrotnej stronie pracy /. Konkurs będzie rozpatrywany w 3 kategoriach / tzn. dzieci z nauczania początkowego, 

uczniowie szkoły podstawowej oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych /. Oceny dokona specjalnie wybrana 

komisja, według zatwierdzonego wcześniej przez organizatorów regulaminu. Prace dowozimy osobiście lub 

przysyłamy od 11 do 26 listopada na adres organizatorów. Po zakończeniu konkursu, wszyscy ci którzy będą mieli 

takie życzenie oraz zostawią wskazany adres,  zostaną poinformowani o wynikach. Zwycięzcy otrzymają nagrody, 

które zostaną wręczone podczas głównych uroczystości. W przypadku niemożności przybycia bardzo prosimy o kontakt 

z organizatorami w celu ustalenia formy przekazu nagrody czy wyróżnienia. Wszystkim nauczycielom oraz 

wychowawcom przygotowującym uczniów zostaną przesłane podziękowania za uczestnictwo / pod wskazany przez 

nich adres/. Organizatorzy zastrzegają sobie, że pracę nie zostaną zwrócone. Najładniejsze z nich posłużą jako prezenty 

dla składających ofiary na wyznaczone cele charytatywne, jak również ozdobią strony katolickich pism, czy zostanę 

wystawione w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.  

 * humanistyczny – w tej kategorii należy napisać oraz przesłać do oceny wiersz lub prozę /wymyślone 

opowiadanie, artykuł lub rozprawkę / na temat – „Dzięki niektórym dziełom wykonywanym przez ludzi o wielkim 

sercu, również i dzisiaj możemy spotykać św. Mikołaja”. Prace powinny być napisane na komputerze w formacie A-4, 

zaopatrzone logo autora oraz dokładnym adresem i tel. kontakt., przyjmujemy od 11 do 26 listopada. Podobnie, jak w 

poprzednich kategoriach, zostaną one ocenione przez specjalnie dobraną komisję według przygotowanego i 

zatwierdzonego wcześniej regulaminu. Również w tej kategorii obowiązywać będzie podział / nauczanie początkowe, 

szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe/. Prace wyróżnione zostaną przesłane do wykorzystania w katolickich 

pismach. Nauczycielom opiekującym się młodymi pisarzami, na ich prośbę, zostaną przesłane zaświadczenia 

potwierdzające uczestnictwo i pomoc w przygotowaniu. Podobnie jak w kategorii plastycznej prosimy o osobisty 

kontakt w sprawie formy ewentualnego przekazu nagród, wyników czy podziękowań za uczestnictwo.  

  

Uroczystość końcowa, z obecnością samego św. Mikołaja, odbywać się będzie w kościele św. Brata Alberta w 

Jabłonce – Borach / msza św.  dnia 8 grudnia 2019 o godz. 14.oo /oraz Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce /po 

mszy św. specjalny przejazd świętego Mikołaja i rozpoczęcie uroczystości około godz. 15.3o/.  
Adres organizatorów : Ks. Grzegorz Łomzik Jabłonka ul. św. Brata Alberta 2, 34 -480 z dopiskiem: „Mikołajki” 

              Orawskie Centrum Kultury  ul 3 maja 3, 34 – 480 Jabłonka 



 

3. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 1). Zgłoszenie 

uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników do celów organizacyjnych. 

 

4. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Uczestnicy Konkursu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą 

wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Konkursu oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej Orawskiego Centrum 

Kultury w Jabłonce, w tym na umieszczanie ich na stronie internetowej OCK. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację prac na wystawie pokonkursowej i w publikacjach pokonkursowych. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce oraz 

podmiotom współpracującym przy organizacji Konkursu. 

  

5. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce z siedzibą w Jabłonce, ul. 3-go Maja 

3, 34-480 Jabłonka.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: inspektor@ockorawa.pl, za pomocą telefonu: 18 

26 524 04 wew. 23. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją Konkursu.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Konkursu.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia 

przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych 

osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


