
REGULAMIN KONKURSU  
NA  

NAJWIĘKSZĄ i NAJMNIEJSZĄ BOMBKĘ 
BOŻONARODZENIOWĄ 

 
 
 
I. Postanowienia ogólne: 

 
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100  

Ostróda, tel. 89 642 94 00.  
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  
3. Celem konkursu jest:  

− poznanie obrzędów oraz najciekawszych tradycji związanych z obchodami świąt 

Bożego Narodzenia w kulturze polskiej,  
− poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego,  
− rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych,  
− rozwój wrażliwości estetycznej uczestników,  
− umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych, 

wyrażenia wrażliwości artystycznej oraz wykazania się aktywnością twórczą, 
 

− integracja dzieci i młodzieży. 

 
II. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych 

działających na terenie Miasta Ostróda.  
2. Konkurs polegać będzie na wykonaniu bombki świątecznej, własnego projektu, dowolną 

techniką (w przypadku bombek szklanych, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie, 

bombki potłuczone nie będą brały udziału w konkursie).  
3. Autorem bombki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba lub grupa do 5 osób.  
4. Jedna osoba lub grupa może zgłosić do konkursu jedną pracę.  
5. W przypadku osób niepełnoletnich, warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest 

dostarczenie – wraz z pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez 

rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz 

spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie.  
6. W przypadku niedołączenia karty zgłoszeniowej, praca nie będzie oceniana przez 

Komisję.  
7. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, 

numer telefonu, szkoła, klasa, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji 

Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.  
8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.  
9. Prawa autorskie do prac wykonanych przez Uczestników Konkursu powinny należeć do 

Uczestników Konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec 

Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia 

ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym 

Regulaminem.  
10. Wszystkie prace zgłoszone na Konkurs, przechodzą na własność Organizatora, chyba że 

Uczestnik wyrazi chęć jej zwrotu, co nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 
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III. Informacja o danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 
r.) dalej RODO informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie 

reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642- 

94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).  
2. W Urzędzie Miejskim w Ostródzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można skontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu i na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zamieszczonej w 
formularzu zgłoszeniowym (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestnika konkursu, rodzica, 
opiekuna prawnego, wieku uczestnika konkursu, telefonu kontaktowego, szkoły i klasy 
uczestnika będą przetwarzane przez Urząd Miejski w ramach prowadzenia dokumentacji  
i rozstrzygnięcia konkursu oraz w celach informacyjnych związanych z przeprowadzeniem  
i rozstrzygnięciem KONKURSU NA NAJWIĘKSZĄ i NAJMNIEJSZĄ BOMBKĘ.  

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 
Miejską przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska 
Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 4 celów, a po tym czasie przez okres do 2 lat. Okres przechowywania  
Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i 
przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane 
osobowe zostaną usunięte.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie  
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie 
podania danych jest brak możliwości udziału w konkursie.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

IV. Termin i warunki dostarczenia prac: 

 

1. Prace konkursowe wraz wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć 

w niedzielę 22 grudnia 2019 r. w godzinach 12:00 – 18:00 na Jarmark  
Bożonarodzeniowy do autobusu świetlicy.  

2. Decyduje data wpływu.  
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

ewentualnej przesyłki. 
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V. Zasady oceny i przyznawania nagród: 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją.  
2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.  
3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.  
4. Komisja podczas oceny prac weźmie pod uwagę wielkość – wygrywa największa i 

najmniejsza bombka.  
5. Komisja może przyznać wyróżnienia biorąc pod uwagę kryteria:  

− pracę grupową;  
− pomysłowość i kreatywność;  
− oryginalność;  
− estetykę pracy;  
− nawiązanie do tradycji;  
− wykorzystanie materiałów naturalnych.  

6. Prace mogą być przygotowane pod opieką osób dorosłych np. nauczyciela, opiekuna, 

rodzica. Pomoc nie ma wpływu na ocenę.  
7. Wyniki Konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 

ogłoszone podczas spotkania opłatkowego w dniu 23.12.2019 r. o godzinie 15:00  
8. Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy 

pokonkursowej odbędzie się 23 grudnia 2019 r. o godz. 15:00, przy czym Organizator 

zastrzega sobie możliwość nieznacznej zmiany godziny, o czym uczestnicy zostaną 

poinformowani indywidualnie. 
 

 

VI. Postanowienia dodatkowe: 

 

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa autorskie do swoich prac. W tym celu 

uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub opiekuna 

prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.  
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1 
 
 
 

Karta zgłoszeniowa do Konkursu  
na największą i najmniejszą bombkę 

 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo.  
Kartę należy złożyć/ podpisać indywidualnie – każdy Uczestnik osobno. 

 
 
 

Imię i nazwisko Uczestnika: 

 
 
 

....................................................................................... 

 

Szkoła Uczestnika: 

 

....................................................................................... 

 

Klasa: 

 

....................................................................................... 

 

Wiek: 

 

……………. lat 

 

Jeśli praca jest składana grupowo, proszę wpisać nazwę lub oznaczenie grupy: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowo w przypadku uczestników/uczestniczek niepełnoletnich: 

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego): ....................................................... 

 

Telefon kontaktowy do rodzica(opiekuna prawnego): ....................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść w 

całości.  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ mojego dziecka (jeśli dotyczy) 

przez Administratora Danych: Urząd Miejski w Ostródzie, reprezentowanego przez Burmistrza  
Miasta; 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24. Tel. 89 642 94 00, w celu przeprowadzenia 

konkursu na „Na największą i najmniejszą bombkę”.  
2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku na stronach internetowych miasta  
Ostródy, w gazetach i innych publikatorach w sposób ogólnie przyjęty.  
3. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, obowiązkach 
administratora i moich prawach, oraz z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych. 
 

.................................................................. 
Podpis AUTORA i data 

 

 

.................................................................. 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) i data 

 

 

Ostróda, dnia ........................ 2019 r. 
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