
 

REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ 

 

§1 

Organizator 

 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu na Ozdobę Choinkową, zwanego dalej 

„Konkursem” jest Powiat Limanowski, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa  

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem  

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§2 

Cele Konkursu 

 

1. Celem konkursu jest: 

a) kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

b) podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób 

bożonarodzeniowych, 

c) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie powiatu, 

d) rozwijanie i prezentowanie uzdolnień artystycznych mieszkańców regionu. 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu 

limanowskiego, zwani dalej „Uczestnikami Konkursu”.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców 

lub opiekunów prawnych (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w wyznaczonym terminie 

własnoręcznie wykonanej ozdoby choinkowej  z motywem regionalnym (technika  

i materiał dowolne) wraz z czytelnie wypełnionymi załącznikami do niniejszego 

Regulaminu.  

4. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.   

5. Organizator wymaga, aby do pracy była przymocowana metryczka zawierająca: 

imię, nazwisko autora pracy.  

6. Prace nie mogą naruszać/obrażać uczuć religijnych innych osób. 

7. Prace wraz z załącznikami będącymi integralną częścią niniejszego Regulaminu, 

należy składać do dnia 16. 12. 2020 r. do godziny 15.00   w Starostwie Powiatowym 

w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa (wejście budynek B, urna na 

prace konkursowe).   

 



§4 

Zasady Ogólne 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. W Konkursie będzie przyznana jedna główna nagroda - bon w wysokości 

500,00 złotych. Pozostałe miejsca otrzymają dyplomy i upominki.  

3.  Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania ewentualnych wyróżnień.  

 

§5 

Zasady szczegółowe 

 

1. W konkursie mogą brać udział jedynie prace nieuczestniczące wcześniej w innych 

konkursach. 

2. Prace niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie 

oraz te, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą brały udziału  

w Konkursie. 

3. Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne. 

 

§6 

Kryteria oceny 

 

1. Komisja oceni prace według następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem, 

b) pomysłowość i oryginalność, 

c) staranność i estetyka wykonania, 

d) samodzielność wykonania pracy. 

 

§7 

Terminy 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia: 18.12.2020 r.  

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora  

o wyniku Konkursu.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Limanowej www.powiat.limanowski.pl oraz na profilu 

społecznościowym Facebook.  

4. Złożone prace po rozstrzygnięciu Konkursu zostaną wyeksponowane w okresie 

świątecznym w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej.  

 

 

 

http://www.powiat.limanowski.pl/


§8 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych 

osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa (klauzura informacyjna RODO – załącznik nr 

6 do Regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia 

udział w Konkursie. 

2. Osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, ze jest autorem dostarczonej pracy  

i nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób. 

3. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu (imię, nazwisko) 

zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych 

z niniejszym Konkursem. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie 

odpowiedzialność ponosi autor prac. 

4. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą nieodpłatne publikowanie przez 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji  

w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik Konkursu udziela 

nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami w celu stworzenia ich 

wystawy w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej oraz do 

zamieszczania zdjęć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania lub odwołania konkursu, bez 

podania przyczyny. 

7. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub 

zaginiecie prac zarówno przesłanych droga pocztową lub przekazanych przez osoby 

trzecie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszeniowa. 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie nieodpłatnej licencji. 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica/prawnego opiekuna na wzięciu udziału  

w konkursie osoby niepełnoletniej. 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

konkursu całości praw majątkowych do pracy.  

5. Oświadczenie stwierdzające, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 

nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 



Informacje o Konkursie można uzyskać:  

Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9; 34-600 Limanowa  

Biuro Promocji, Kultury i Turystyki  III p. pok.344 

Tel. 18 3337901 

E-mail: promocja@powiat.limanowski.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promocja@powiat.limanowski.pl


Załącznik nr 1 

 do Regulaminu Konkursu pn. „POWIATOWY KONKURS NA OZDOBĘ 

CHOINKOWĄ” 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 

pn. „POWIATOWY KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ” 

Imię i nazwisko Uczestnika  

Imię i nazwisko prawnego opiekuna  

(jeśli dotyczy) 

 

Adres zamieszkania  

Telefon i e-mail  

Miejscowość i Data   

Podpis Uczestnika/prawnego opiekuna  

 

 

Zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu konkursu i akceptuje jego postanowienia.  

 

 

 

 

 

……………………………….         ……………………………… 

Miejscowość i data                                                                       podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu pn. „POWIATOWY KONKURS NA OZDOBĘ 

CHOINKOWĄ” 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie nieodpłatnej licencji 

 

………………………………… 

                                                                                                                 (miejscowość, data) 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

(Imię i nazwisko oraz adres i tel.) 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie nieopłatnej licencji Organizatorowi 

konkursu na wykorzystanie zgłoszonych prac na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z 

ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

 

……………………………….         ……………………………… 

Miejscowość i data                                                                       podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu Konkursu pn. „POWIATOWY KONKURS NA OZDOBĘ 

CHOINKOWĄ” 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica/prawnego opiekuna na wzięcie udziału  

w konkursie osoby niepełnoletniej 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a, ……………………………………………………….. jako 

przedstawiciel ustawowy nieletniego…………………………………………………………        

(imię i nazwisko uczestnika konkursu), wyrażam zgodę na jego udział w konkursie pn. 

„POWIATOWY KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ” na zasadach określonych w 

Regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości .................................................................................................................. ............... 

(imię  i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych 

praw osób trzecich.   

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

…………………………………... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) w bazie danych 

Organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu przeprowadzenia konkursu oraz 

dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

zasadach określonych wyżej.  

 

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

Miejscowość i data                                                              podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

do Regulaminu Konkursu pn. „POWIATOWY KONKURS NA OZDOBĘ 

CHOINKOWĄ” 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

konkursu całości praw majątkowych do pracy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

konkursu całości autorskich praw majątkowych do pracy z konkursu „POWIATOWY 

KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ”, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.).  

 

 

 

……………………………….         ……………………………… 

Miejscowość i data                                                                    podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5  

do Regulaminu konkursu pn. „POWIATOWY KONKURS NA OZDOBĘ 

CHOINKOWĄ” 

 

Oświadczenie stwierdzające, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 

nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja............................................................................................oświadczam, że złożona przeze 

mnie praca w Konkursie pn. „POWIATOWY KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ” 

organizowany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej jest mojego autorstwa, nie narusza 

praw osób trzecich oraz nie była zgłoszona do innego konkursu. 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                        podpis uczestnika konkursu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6  

do Regulaminu konkursu pn. „POWIATOWY KONKURS NA OZDOBĘ 

CHOINKOWĄ” 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych  

z udziałem w konkursie „POWIATOWY KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ”. 

 

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

Miejscowość i data                                                                        podpis uczestnika konkursu  

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 (…) informuję, że:  

1. Administratorem Pana/i danych osobowych podanych w niniejszej umowie jest Starostwo 

Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa 

2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym 

można się skontaktować telefonicznie pod nr tel. 183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl, 

3. Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa,  

4. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym, 

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu – 50 lat,   

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/i, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

7. Podanie danych osobowych jest umownym warunkiem zawarcia umowy. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą: 
 

Dnia …………………………………………… 

 


