
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

§ 1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną, zwanego dalej Konkursem, jest 
Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2. Informacje podstawowe  

Zwycięski projekt będzie oficjalną kartką Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na Święta Bożego 
Narodzenia, wysyłaną z życzeniami w formie elektronicznej i tradycyjnej do samorządowców, 
organów administracji oraz podmiotów, związanych z Gminą Gniew. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Gniew do 16 roku życia. 
2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie 

grafiki kartki świątecznej, zawierającej elementy charakterystyczne dla gminy Gniew 
np. panorama miasta, herb gminy, logo. Dozwolone techniki plastyczne to m.in.: 
rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp., z wykluczeniem prac 
przestrzennych, uniemożliwiających przekształcenie pracy w dokument elektroniczny. 
Przy wykonywaniu kartki należy zatem uwzględnić techniczne możliwości jej 
zeskanowania. 

3. Maksymalny format pracy to format A4. 
4. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba. 
5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę. 
6. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą –

prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) 
oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. Karta zgłoszenia musi być 
przyklejona na tył pracy plastycznej. 

7. W przypadku nieczytelnych danych na Karcie zgłoszeniowej, praca zostanie 
automatycznie zdyskwalifikowana przez Komisję. 

§ 4. Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Termin dostarczenia prac upływa 20 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do 
Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie pod adresem: plac 
Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew do godz. 13.00. 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
3. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych 

osobowych należy przesłać pocztą na adres Organizatora: Biuro Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta i Gminy Gniew, pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew z dopiskiem na 
przesyłce „Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną 2021” lub złożyć osobiście w 



 

wyżej wymienionym punkcie, w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki, wtorki i 
czwartki w godz. 7:30 –15:30, w środy w godz. od 7.30 do 17.00 i w piątki w godz. od 
7.30 do 14.00). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

§ 5. Zasady przyznawania nagród 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 25 listopada 2021 r., a wyniki zostaną podane do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.gniew.pl. 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 
Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

3. Komisję powołuje Organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i 
Gminy w Gniewie. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 
6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I, II i III miejsce. 
7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają od Organizatora indywidualną nagrodę 

rzeczową. Ponadto zwycięskie prace plastyczne stanowić będą grafikę oficjalnej kartki 
świątecznej Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. 

8. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według 
Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi. 

9. Autorzy zwycięskich prac, zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu nagrody. 
10. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone po ustaleniu dogodnego terminu 

dla wszystkich stron. 

§ 6. Postanowienia końcowe  

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich 
prac. W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez 
rodzica lub opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszenia. 

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. 

  

http://www.gniew.pl/


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

Kartę proszę przykleić na tył pracy plastycznej! 
UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ................................................................. 

2. WIEK ................................................................. 

3. ADRES ZAMIESZKANIA ................................................................. 

4. RODZIC / OPIEKUN UCZESTNIKA KONKURSU ................................................................. 

7. TELEFON KONTAKTOWY DO OPIEKUNA ................................................................. 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach 
informacyjno-promocyjnych, związanych z organizacją i promocją konkursu. 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) - dalej: 
„RODO” informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta i Gminy Gniew reprezentowany przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Gniew, plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, sekretariat@gniew.pl, tel. 58 530 79 19. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@gniew.pl lub 
pisemnie na adres Administratora. 
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia konkursu na kartkę świąteczną. 
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). 
Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia 

udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane są także w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzeniem nr /21 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 19 października 2021 
r. w sprawie w sprawie określenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień w ramach „Gminnej Gali 
Wolontariatu”. 
5) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do 
realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 tj. dożywotnio (kat. A) oraz w celach archiwalnych przez okresy 
wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych. 
6) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do 
danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo 
UE lub prawo państwa członkowskiego. osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym 
przetwarzającym dane na zlecenie. 
7) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 
8) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
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9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w 
sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO); 
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. 
 
Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 
 

Miejscowość / data                                       ..........................................................
                                                                  /czytelny podpis opiekuna uczestnika/ 


