
REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ  

Z MOTYWEM SPORTOWYM 

 

I. Organizator  

Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,                         

ul. Wąskotorowa 4 86-010 Koronowo. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza 

Koronowa Patryka Mikołajewskiego. 

II. Cel konkursu: 

- kultywowanie tradycji związanych z Świętami Bożego Narodzenia wraz z propagowaniem 

sportu, 

- propagowanie twórczości dzieci i młodzieży poprzez ukazanie nastroju Świąt Bożego 

Narodzenia, 

- stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

III. Tematyka konkursu 

- tematyka konkursu dotyczy wykonania ozdób świątecznych z motywem sportowym 

związanych z Bożym Narodzeniem np. bombek, łańcuchów, ozdób choinkowych, stroików 

itp. 

IV. Termin 

- konkurs trwa od 18 listopada 2021r. do 03 grudnia 2021r. Prace konkursowe powinny być 

dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 grudnia 2021r. na adres: Miejsko – 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo. Każda praca 

konkursowa musi być opatrzona kartą zgłoszenia, w której uczestnik potwierdza prawa 

autorskie do wykonanej pracy, wyraża zgodę na publikowanie wizerunku oraz wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na ozdobę świąteczną (załącznik 

nr 1). 

- ogłoszenie wyników nastąpi 11 grudnia 2021r. podczas „Jarmarku Świątecznego”. 

V. Zasady konkursu 

1. Konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną z motywem sportowym jest skierowany 

do dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo w poszczególnych grupach wiekowych: 

- przedszkolaki 

- uczniowie klas I-IV 

- uczniowie klas V-VIII*. 



2. Organizator oraz członkowie Jury, a także ich najbliższa rodzina nie mogą brać 

udziału w konkursie. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba może zgłosić do konkursu jedną 

ozdobę. 

4. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania 

techniki mieszanej. 

5. Nadesłane prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

- zgodność z celem Konkursu; 

- pomysłowość; 

- estetyka wykonania; 

- oryginalność projektu. 

6. Zgłoszone do konkursu ozdoby zostaną ocenione pod względem spełnienia w/w 

kryteriów przez Jury powołane przez Organizatora. 

7. Decyzje Jury zapadną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje 

głos przewodniczącego. 

8. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół. 

9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu jury nie przysługuje 

odwołanie. 

VI. Nagrody 

1. Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrody. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty. 

 

VII. Unieważnienie konkursu 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 

1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 

2. gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu, 

3. zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora. 

VIII. Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, tel. 785-901-201. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji pod adresem e-mail: ochronadanych@mgosir.koronowo.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

realizacji konkursu na najładniejszą ozdobę świąteczną. 

4. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z 

obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących przepisów archiwalnych 

MGOSiR. 

5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, 
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną 

publikację nagrodzonej pracy konkursowej w mediach. 

3. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik 

konkursu na najładniejszą ozdobę świąteczną. 

X. Kontakt 

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Sportu i 

Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, pod nr Tel. 785-901-201, 785-901-200, e-

mail: kadry@mgosir.koronowo.pl, dyrektor@mgosir.koronowo.pl, oraz na oficjalnym profilu 

facebooka MGOSiR Koronowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* kategoria uwzględnia osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 24 roku życia 
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Załącznik nr 1 

Tytuł konkursu „Ozdoba świąteczna z motywem 

sportowym” 

 

Imię i nazwisko autora  

 

Klasa 

 

 

Nazwa i adres placówki, do której autor 

uczęszcza 

 

 

Telefon do kontaktu  

 

 

Podpis prawnego opiekuna 

 

 

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA KONKURSU ORAZ OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z 

REGULAMINEM I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO 

1. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie  

 

danych osobowych wg karty zgłoszenia (zał.1) ……………………………………… 

       (imię i nazwisko uczestnika)       

do celów konkursowych w związku z organizacją konkursu na najładniejszą ozdobę 

świąteczną z motywem sportowym. 

2. Niniejszym potwierdzam prawa autorskie do wykonanej pracy. 

3. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO. 

4. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku i wyników laureatów konkursu, a także 

publikację filmów i zdjęć z uroczystości wręczenia nagród. 

 

 

       ………………………………………… 
        /podpis rodzica/rodziców/ 

       opiekuna prawnego/opiekunów prawnych 


