
REGULAMIN KONKURSU

BOŻONARODZENIOWA OZDOBA CHOINKOWA

I

Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu pt. BOŻONARODZENIA OZDOBA CHOINKOWA jest:

-  popularyzowanie  zwyczaju  własnoręcznego  wykonywania  ozdób  na
bożonarodzeniową choinkę,

- stworzenie dzieciom możliwości aktywnego udziału w życiu miasta,

- promocja działań artystycznych, 

- rozwój umiejętności i zdolności plastycznych wśród dzieci.

2. Organizatorem  konkursu  jest  Miejski  Zarząd  Oświaty  w  Świętochłowicach  przy
ul. Bytomskiej 8. Honorowy patronat obejmuje Prezydent Miasta Świętochłowice.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:  Renata Kuehn 

Dane kontaktowe:  tel. 32 2453 129, 32 2453 138.

II

   Uczestnicy

Konkurs  jest  skierowany  do  wychowanków  przedszkoli  we  wszystkich  kategoriach
wiekowych.

         III

                                                 Forma prac konkursowych

1. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej.



2. Ozdobę choinkową należy wykonać w wymiarze od 20 cm do 60 cm z materiałów
odpornych na działanie czynników atmosferycznych.

3. Prace  nie  związane  z  tematyką  konkursu oraz  niespełniające  wymogów zawartych
w pkt 2 niniejszego rozdziału, nie będą podlegały ocenie.  

4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nadsyłający prace konkursowe wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych. Szczegółowa
informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do regulaminu.

IV

                                          Warunki udziału i przebieg konkursu

1. Wstępnej oceny i weryfikacji prac konkursowych dokonuje dyrektor przedszkola wraz
z powołaną komisją, w celu wyłonienia maksymalnie pięć prac z danego przedszkola
do dalszej oceny poprzez wybrane jury konkursowe. 

2. Prace  konkursowe  należy  dostarczyć  do  dnia   9  grudnia  2020  r.  do  godz.  12,00
do siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8.

3. Każda  praca  musi  być  podpisana,  na  dołączonej  kartce  bądź  na  odwrocie,  przez
autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa przedszkola.

4. Praca musi być wykonana samodzielnie.

5. Prace dostarczone po terminie bądź zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania
nie będą oceniane.

        V

  Nagrody

1. Nad oceną prac,  wyborem laureatów oraz nad prawidłowością przebiegu konkursu
będzie czuwać 3 osobowe jury powołane przez organizatora.

2. Jury dokona oceny prac konkursowych do dnia 15 grudnia 2020 r.

3. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej  Miejskiego  Zarządu
Oświaty oraz Urzędu Miasta Świętochłowice.

4. Wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2020 r., o miejscu i terminie wręczania nagród
uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie na adres przedszkola.



5. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

6. Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:

- I, II, III miejsce dla dzieci przedszkolnych,

- dwa wyróżnienia.

     VI

Postanowienia końcowe

1. Oddanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie bądź zaginięcie
prac.

3. Wszystkie dostarczone  prace przechodzą na własność organizatora,  który zastrzega
prawo do wykorzystania ww. według własnego uznania.

4. Prace  zostaną  wykorzystane   przy  dekoracji  miejskich  choinek  „Bożenarodzenie
2020”.

5. Do publicznej wiadomości zostaną podane dane osobowe autorów nagrodzonych prac. 

Informacja o przetwarzaniu danych – konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa”

Niniejszym  informujemy,  że  Państwa  dane  są  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO). Zgodnie z art. 13 RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Oświaty z siedzibą
w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8.

2. Kontakt  z  Inspektorem  ochrony  danych  wyznaczonym  przez  Administratora  jest
możliwy poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie: 32 438 68 06.

3. Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celach  związanych  z  organizacją
konkursu  „Bożonarodzeniowa  ozdoba  choinkowa”,  takich  jak:  ocena  i weryfikacja
nadesłanych  prac,  wręczenia  nagród,  ogłoszenia  wyników  konkursu  na  stronie
internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz Urzędu Miasta Świętochłowice.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest  zgoda (art.  6 ust.  1 lit.  a
RODO) wyrażona poprzez wyraźne  działanie  potwierdzające,  jakim jest  przesłanie
pracy wraz z koniecznymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa
przedszkola.

5. Dane  zwycięzców  i  osób  wyróżnionych  w  postaci  imienia  i  nazwiska,  nazwy
przedszkola,  wizerunku,  wraz  z  wykonaną  pracą  będą  publikowane  na  stronie
internetowej  Miejskiego  Zarządu  Oświaty  oraz  Urzędu  Miasta  Świętochłowice.
Podstawą  przetwarzania  będzie  wykonanie  zadania  realizowanego  w  interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), którym jest promocja działalności oświatowej



Miasta Świętochłowice zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym.

6. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  nie  dłuższy  niż  jest  to
niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz promocji działalności
oświatowej.  Dane  zwycięzców i  osób wyróżnionych  będą  publikowane  na  stronie
internetowej Administratora maksymalnie przez okres funkcjonowania serwisu bądź
do czasu złożenia skutecznego wniosku o realizację poniższych praw. 

7. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych,  ich  sprostowania  (poprawiania),  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8. Mają  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy  uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Państwa
dotyczących narusza przepisy.

9. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  a  konsekwencją  nie
podania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

10. Dostęp  do  Państwa  danych  będą  mieli  upoważnieni  pracownicy  administratora
w ramach  wykonywania  swoich  obowiązków  służbowych  oraz  podmioty
upoważnione  na  podstawie  przepisów  prawa,  jak  i  podmioty  przetwarzające  na
polecenie administratora (podmioty świadczące usługi informatyczne). 

11. Państwa  dane  osobowe nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,
w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


