
Regulamin konkursu  

„Kartka Bożonarodzeniowa” 

1. Organizator: Gmina Szlichtyngowa. 

Honorowy patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa. 

2. Cele konkursu:  

 propagowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, 

 rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej 

 kształtowanie postaw szacunku do tradycji, 

 pogłębianie wiedzy na temat symboliki Bożonarodzeniowej. 

3. Kategorie wiekowe uczestników: 

 od 7 do 9 lat, 

 od 10 do 14 lat. 

4. Temat prac konkursowych:  

 wykonanie Kartki Bożonarodzeniowej. 

5. Zasady konkursu: 

 konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szlichtyngowa, 

 każdy uczestnik dostarcza jedną kartkę wykonaną samodzielnie w dowolnej 

technice plastycznej, 

 dopuszczalny format pracy to A5 lub A4, 

 projekt kartki nie musi zawierać tekstu życzeń, 

 udział w konkursie jest nieodpłatny. 

6. Terminy: 

 Każdy Uczestnik do dnia 18 grudnia 2020 r. dostarcza pracę do skrzynki 

podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy 

Szlichtyngowa. Pracę należy umieścić w zaklejonej kopercie  

(z dopiskiem: KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ) wraz  

z wypełnionym oświadczeniem uczestnika konkursu, które jest 

załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

 ogłoszenie laureatów do dnia 23 grudnia 2020 r. na stronie internetowej 

Gminy Szlichtyngowa: www.szlichtyngowa.pl oraz na profilu Facebook. 

7. Zasady uczestnictwa:  

 kartki niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą brane 

pod uwagę, 

 oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora, 

 decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne, 

8. Kryteria oceny: 

 walory artystyczne, 

 oryginalność, 

 nawiązanie do tradycji. 

 

 

http://www.szlichtyngowa.pl/


9. Nagrody:  

 osoby, które zajmą I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej otrzymają 

nagrody rzeczowe. 

10. Obowiązek informacyjny: 

W związku 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 (RODO), 

informujemy Panią/Pana, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Szlichtyngowa Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 655492327 fax. 

655492341 umig@szlichtyngowa.pl;  

 Kontakt z inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez  

e-mail: iodo@szlichtyngowa.pl 

 Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja   

i przeprowadzenie konkursu oraz promocja Gminy ;  

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby 

fizycznej, której dane dotyczą;  

 Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są uprawnione na mocy 

przepisów prawa;  

 Dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzane będą przez 5 lat od 

zakończenia konkursu jednak techniczne aspekty działania Internetu nie 

zapewniają 100% możliwości całkowitego usunięcia raz umieszczonych 

danych, które mogą zostać zarchiwizowane przez serwisy takie jak 

google.com czy web.archive.org 

 Podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych na potrzeby organizacji  

i przeprowadzenia konkursu jest dobrowolne ale bez ich podanie nie można 

wziąć udziału w konkursie;  

 Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.   

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz –  

w uzasadnionych prawnie przypadkach prawa do sprostowania danych, 

ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu 

 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan,  

że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO. 
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Załącznik nr 1  
do REGULAMIN KONKURSU  

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 
 
 

Oświadczenie uczestnika konkursu z dnia ……………… 
(dla uczestnika niepełnoletniego wypełnia i podpisuje rodzic 

lub opiekun prawny z danymi dziecka) 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  

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

Adres zamieszkania: 

…………………………….............................................................…………………………………………………. 

Wiek: 

…………………………………………………………………………….............................................................…. 

Adres e-mail: ( od 13 r.ż. adres e-mail uczestnika, do 13 r.ż. adres e-mail 

rodzica/opiekuna prawnego) 

…........................................................................................................................................................................  

 

 

Oświadczenie 1: 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu  

p.t. ” Kartka Bożonarodzeniowa” i akceptuję jego warunki. 

 

Oświadczenie 2: 

Oświadczam, że zgłaszaną przeze mnie kartkę przygotowałam/łem osobiście.  

  

Zgoda : 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości, 

danych osobowych takich jak: Imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania w celu 

promocji działań organizatora na stronie www. UMIG Szlichtyngowa oraz na 

facebooku UMIG Szlichtyngowa. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a 

dobrowolności podania tych danych oraz dobrowolności wyrażenia niniejszej 

zgody. 

 

 

                                    

...................................................................................... 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

   

   


