URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
09-140 RACIĄŻ PL.A.MICKIEWICZA 17
TEL. 23 6791163

FAX 23 6791865

e-mail : sekretariat@miastoraciaz.pl
__________________________________________________

„KONKURS BOŻONARODZENIOWY” SKIEROWANY DO UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W RACIĄŻU

I.

Organizatorem

„Konkursu

Bożonarodzeniowego”,

zwanego

dalej

Konkursem jest Burmistrz Miasta Raciąża.

II.

Celem Konkursu jest rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży
oraz nawiązania do tradycji i symboli Świąt Bożego Narodzenia.

III.

Uczestnikami

Konkursu

mogą

być

wyłącznie

uczniowie

Szkoły

Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.

IV.

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:
1. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
2. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej

V.

Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie
wykonać kartkę Bożonarodzeniową. Kartka musi być składana, lub
nadająca się do złożenia; maksymalny format po złożeniu to B5

VI.

Autorem pracy zgłoszonej do Konkursu może być 1 osoba.

VII.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden projekt.

VIII.







Uczestnik konkursu jest zobowiązany podać:
imię i nazwisko
adres korespondencyjny (ulica, kod, miasto)
wiek
klasę
numer telefonu rodzica lub opiekuna
e-mail.

IX.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wypełnione przez
rodzica lub opiekuna oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie.
Formularz dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu
lub na stronie internetowej www.miastoraciaz.pl

X.

Konkurs będzie trwał od momentu ogłoszenia do 10 grudnia 2021 r.

XI.

Prace wraz z wypełnionym oświadczeniem o uczestnictwie w Konkursie
należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu

XII.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17 grudnia 2021 r., a wyniki zostaną
podane do wiadomości publicznej.

XIII.

Organizator zastrzega sobie nie rozstrzygnięcie konkursu w przypadku
nie wpłynięcia minimum 5 ofert.

XIV.

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu
Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Raciążu.

XV.

Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac, z każdej kategorii
Komisja wybierze zwycięską pracę oraz pracę wyróżnioną.

XVI.

Autorzy

zwycięskich

prac

zostaną

telefonicznie

powiadomieni

o

wynikach konkursu i terminie wręczenia nagrody.
XVII. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie Urzędu
Miejskiego Raciąż www.miastoraciaz.pl, oficjalnym profilu w serwisie
Facebook oraz w gazecie „Puls Raciąża”.
XVIII. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace mogą być wykorzystywane,
w szerokim pojęciu, do promocji miasta. Wybrane prace mogą być
wykorzystywane przez Organizatora do wystroju Urzędu Miasta,
publikacji w „Pulsie Raciąża” i innych wydawnictwach dotyczących
miasta oraz na stronach internetowych Raciąża, z podaniem nazwiska
autora.
XIX.

Autor zgłaszając pracę do konkursu przenosi na Organizatora prawa
majątkowe do pracy.

XX.

Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych
wyłącznie na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie

oświadczenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. dnia 10 maja
2018 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781).
XXI.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na Konkurs
zostały wykonane osobiście.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Burmistrz
Miasta Raciąż 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail:
sekretariat@miastoraciaz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki
Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl
lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursów, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:
„RODO”).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz
innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku
opublikowania zdjęć ze zgodą na publikację imienia i nazwiska, do czasu
wycofania zgody.
4. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT,
współpracownikom, osobom obsługującym Administratora pod kątem
prawnym, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.
5. Każda osoba ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia
sprzeciwu, w zakresie i z wyjątkami wskazanymi w RODO.
6. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Konkursie.
8. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Dane mogą nie są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

