Regulamin konkursu „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna 2020”
§1. Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława
Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, NIP 761-11-94-907 ( zwany dalej
„Organizatorem”).
§2. Cel Konkursu
1. Umożliwienie uczestnikom zaprezentowanie swojego talentu,
2. Popularyzowania polskich tradycji świątecznych.
3. Rozwijanie zdolności plastycznych , kreatywności i wyobraźni.
§4. Czas trwania Konkursu
Prace konkursowe można nadsyłać w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 07
kwietnia 2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 09 kwietnia 2020 r., natomiast o
terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów
telefonicznie.
§5. Zasady udziału w Konkursie
1. Prace konkursowe należy przesyłać w jednej z 4 kategorii konkursowych:
1) Przedszkola, Żłobek, Klub Dziecięcy,
2) Szkoły podstawowe- klasy 1-4,
3) Szkoły podstawowe- klasy 5-8,
2. Uczestnicy konkursu wykonują ręcznie jedną kartę wielkanocną wykonaną z
papieru (bez użycia techniki komputerowej), wybranymi przez siebie
technikami plastycznymi: rysowanie, malowanie w formie płaskiej,
umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Prace powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być
powieleniem istniejących projektów.
5. W konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie brały udziału w innych
konkursach.
6. Zgłoszenie pracy obejmuje:
a. Podpisaną pracę konkursową przez autora pracy lub rodzica bądź
opiekuna prawnego ( imię, nazwisko, wiek, klasę, do której uczęszcza
autor pracy)
7. W celu wzięcia udziału w konkursie należy zrobić zdjęcie pracy konkursowej, a
następnie przesłać je na Messengera Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach
lub na adres e – mail: promocja@chorzele.pl z dopiskiem- Konkurs
„Najpiękniejsza kartka Wielkanocna 2020”. (o zachowaniu terminu decyduje
data wpływu).
8. Organizator nie zapewnia materiałów potrzebnych do wykonania pracy
konkursowej.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa) do celów
związanych z niniejszym konkursem.
10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie
zostaną zakwalifikowane do konkursu.
11. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa.
12. Komisja konkursowa wyłoni w każdej kategorii wiekowej 3 pierwsze miejsca,
które zostaną wysłane jako tegoroczne e - karty z życzeniami Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele.
13. Przesłanie pracy konkursowej do Organizatora jest równoznaczne z
udzieleniem Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej,
uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez
ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac konkursowych na wszystkich
polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
a. utrwalania;
b. zwielokrotnienia wszelkimi technikami;
c. publikacji na stronie internetowej Organizatora www.chorzele.pl oraz w
mediach społecznościowych
d. wykorzystania pracy jako tegorocznej e - karty z życzeniami wysyłanymi
przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
§6. Nagrody
1. Z uwagi na fakt, że konkurs jest związany z kulturą i sztuką, a wartość
pojedynczej nagrody nie przekroczy 760,00 zł brutto, zgodnie z art. 21 ust. 1
pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), nagrody zwolnione są z
opodatkowania.
§7. Komisja konkursowa
1. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac
nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad
Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace mające
wady formalne .
3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
4. W
przypadku
małej
ilości
zgłoszonych
prac
konkursowych
uniemożliwiających wybranie I, II i III miejsca Komisja Konkursowa może
zdecydować o połączeniu kategorii konkursowych lub unieważnieniu
konkursu.
§8. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
2. Klauzula informacyjna – osoby powyżej 16 roku życia (Załącznik nr 1) oraz
Klauzula informacyjna – osoby poniżej 16 roku (Załącznik nr 2) są integralną
częścią niniejszego regulaminu.

3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
odszkodowawczymi
do
Organizatora,
Uczestnik
zrekompensuje
Organizatorowi ewentualne koszty poniesione z tego tytułu.
4. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące konkursu będą umieszczane na
stronie internetowej www.chorzele.pl w zakładce Konkurs.
5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 ze
zm.)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna 2020”

Klauzula informacyjna – osoby powyżej 16 roku życia
informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Gmina Chorzele, której przedstawicielem jest Burmistrz Miasta i
Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w
Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40 , adres e-mail:
sekretariat@chorzele.pl.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich
kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest
poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, adres e-mail:
m.piorkowska@chorzele.pl. lub nr tel. +48(29)751-65-62.
3. Celem zbierania danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach jest udział w
konkursie „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna 2020 r.”
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane
podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, wiek,.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane jedynie w celach
badawczych, statystycznych, naukowych.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności
związanych z przeprowadzeniem konkursu (bądź do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych/innych wynikających z prowadzenie konkursu).


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele z siedzibą w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, w celu wzięcia udziału w
otwartym konkursie „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna 2020 r.”



Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawa
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.



Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co
skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru przetwarzanego przez
Administratora.

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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
119/1).

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna 2020”

Klauzula informacyjna – osoby poniżej 16 roku życia
Informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Gmina Chorzele, której przedstawicielem jest Burmistrz Miasta i
Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w
Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40 , adres e-mail:
sekretariat@chorzele.pl.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach
związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez: kontakt
osobisty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, adres e-mail:
m.piorkowska@chorzele.pl. lub nr tel. +48(29)751-65-62.
3. Celem zbierania danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach jest udział w
konkursie „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna 2020 r.”
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane
podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, wiek.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka/podopiecznego oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane jedynie w celach badawczych,
statystycznych, naukowych.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji
czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu (bądź do chwili cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych/innych wynikających z prowadzenie konkursu).
9. Źródło danych: rodzice/opiekunowie prawni w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z siedzibą w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego
1, w celu wzięcia udziału w konkursie „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna 2020 r.”



Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawa
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.



Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co
skutkować będzie usunięciem danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego ze zbioru
przetwarzanego przez Administratora.

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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
119/1).

