Regulamin Konkursu „Kartka do św. Mikołaja”
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy konkurs zostaje ogłoszony z okazji zbliżających się Mikołajek.
2.Organizatorem Konkursu jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
95-727-81-23
3.Konkurs trwa od 16 listopada 2020 r. do 3 grudnia 2020 r.
4.Zwycięskie prace konkursowe ( codziennie jedna zwycięska praca) zostaną zaprezentowane on-line
w dniach 7.12.2020 r.- 11.12.2020 r.
na stronie miasta www.kostrzyn.pl oraz mediach
społecznościowych.
Po tym czasie w stronie miasta www.kostrzyn.pl oraz mediach społecznościowych zostanie
opublikowana wystawa pokonkursowa zawierające wszystkie prace.
5.W Konkursie mogą brać udział przedszkolaki oraz dzieci ze szkół podstawowych.
II.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
6.Aby móc wziąć udział w konkursie należy wykonać Pracę Konkursową spełniającą kryteria
omówione w p. 7 - 12. Regulaminu Konkursu, a następnie przedłożyć ją w formie elektronicznej na
adres: promocja@kostrzyn.um.gov.pl
7. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę do św.
Mikołaja dowolnymi technikami plastycznymi(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika
itp.). Praca powinna zostać zeskanowana i zapisana w formacie JPG.
8. Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania.
9. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba.
10. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę.
11. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest przesłanie –wraz z pracą –prawidłowo
wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu).

12. W przypadku nieczytelnych danych na Karcie zgłoszeniowej, praca zostanie
automatycznie zdyskwalifikowana przez Komisję.
III.ZGŁOSZENIA KONKURSOWE
13. Do Konkursu jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę.
14. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od 16 listopada 2020 r. do 3 grudnia 2020 r.
w formie:
a)elektronicznej
pod
adresem promocja@kostrzyn.um.gov.pl wraz z załączonym skanem
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
15. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
a)Pracę konkursową spełniającą kryteria omówione w p. 7-12. Regulaminu Konkursu.

b)Formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, numer telefonu
kontaktowego,
adres
e-mail.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania założonych przez
organizatora celów.
16. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej
uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
IV.NAGRODY

17. Za udział w Konkursie Organizator przewiduje nagrody pieniężne (bony) o wartości
100,00 zł każdy do wykorzystania w losowo wybranej restauracji:
1. Artisan,
2. Comitiva,
3. Lavi Bar,
4. Pizzeria Capito
5. Pizzeria Prima.

Zarówno wskazanie dziennego zwycięzcy konkursu jak i losowanie restauracji, odbywać się
będzie codziennie w dniach 7.12.2020 – 11.12.2020. Jeden zwycięzca = jedna restauracja.
18. Bony będą przesyłane elektronicznie wraz ze specjalnym kodem, który będzie umieszczony na
certyfikacie laureata konkursu. Kod otrzyma również restauracja. Po dokonaniu zamówienia należy
poinformować restauratora o bonie oraz podać kod. Wtedy zamówienie zostanie pomniejszone o
kwotę 100,00 zł. Bon jest jednorazowego użytku przez osobę pełnoletnią będącą rodzicem lub
opiekunem zwycięzcy i należy go wykorzystać w dniach 7.12.2020 – 20.12.2020.
19. Firmy (restauracje) biorące udział w konkursie wystawiają Organizatorowi fakturę o wartości
100,00 zł najpóźniej do dnia 21.12.2020 r.
20. O wynikach Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Skład
komisji zostanie ustalony z chwilą jej powołania.
21. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne i będą publikowane na
stronie www.kostrzyn.pl o godz. 10:00, codziennie w dniach 7.12.2020 – 11.12.2020.
22. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi Organizator nabywa uzyskuje licencję
niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw
autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a)wykorzystania na stronach internetowych Organizatora,
b)wystawienia ilustracji w ramach wystawy pokonkursowej on -line.
c)wykorzystania ilustracji w materiałach promocyjnych Organizatora, drukowanych i cyfrowych.
23.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem ich imienia i
nazwiska.

V.KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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) Dz. Urz. UE L 119/1, informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna
2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
2)inspektorem danych ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą jest Pan
Zbigniew Miszczak, kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, organy
kontrolne i nadzorcze oraz audyt, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z
odrębnymi przepisami, w tym przez okres 5 lat od rozliczenia projektu pn.:,, "Temat Rzeka: piknik
ekologiczny”,
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo
przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO,
7) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W
przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
8) Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.
9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zał. nr 1 Karta zgłoszeniowa

UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1.Imię i nazwisko uczestnika .....................................................................................................................
2.Wiek........................................................................................................................................................
3.Przedszkole/Szkoła.................................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy opiekuna................................................................................................................
5. Adres e-mail opiekuna ………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu na „Kartkę do św. Mikołaja” skierowanego do przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły
podstawowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu.
Podpis rodzica/ opiekuna ..............................................

