ZARZĄDZENIE NR 144/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, 9 i 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam Konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową, zwany dalej Konkursem.
2. Celem Konkursu jest w szczególności propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Bożego
Narodzenia, rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej, pogłębianie wiedzy uczestników Konkursu oraz
promocja dziedzictwa kulturowego.
§ 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa Regulamin Konkursu na najładniejszą
bożonarodzeniową, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

kartkę

§ 3. 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wejdą osoby wskazane przez
Wójta Gminy Sławno.
2. Zadaniem Komisji, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzenie konkursu, w tym w szczególności
dokonanie oceny zgłoszonych prac oraz wyłonienie laureatów i najładniejszych prac, zgodnie z Regulaminem.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sławno.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 144/2018
Wójta Gminy Sławno
z dnia 22 listopada 2018 r.
REGULAMIN KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem Konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową, zwanego dalej Konkursem, jest Gmina
Sławno.
2. Cele konkursu:
1) propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Bożego Narodzenia;
2) rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników Konkursu;
3) pobudzanie i kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku do tradycji;
4) pogłębienie wiedzy uczestników na temat symboliki bożonarodzeniowej;
5) promocja Gminy Sławno poprzez prace plastyczne, rękodzieło i tradycje.
3. Tematyka:
Konkurs ma tematykę bożonarodzeniową, zawierającą symbolikę, tradycje i zwyczaje oraz motywy
świąteczne - tradycyjne lub współczesne.
4. Uczestnicy:
W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież:
1) podopieczni przedszkoli, ognisk przedszkolnych, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach
podstawowych z terenu Gminy Sławno;
2) podopieczni bibliotek i świetlic działających na terenie Gminy Sławno;
3) mieszkańcy Gminy Sławno zgłaszani indywidualnie.
5. Zasady uczestnictwa:
1) autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być 1 osoba;
2) każdy uczestnik musi samodzielnie zaprojektować i wykonać dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie,
namalowanie, wyklejenie, grafika, collage, itp.) kartkę świąteczną o rozmiarze nie większym jak A5 (po
tradycyjnym złożeniu);
3) każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 kartkę, nie nagradzaną wcześniej w innych konkursach;
4) warunkiem zakwalifikowania kartki do Konkursu jest spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie oraz
dostarczenie wraz z pracą prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do
niniejszego Regulaminu.
6. Terminy:
1) Prace należy:
a) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno lub
b) dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Sławno, pokój nr 10,
- do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Sławno).
2) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2018 r.
7. Ocena prac:
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1) oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją;
2) decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne;
3) kartki oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
a) 3-5 lat;
b) 6-9 lat;
c) 10-12 lat;
d) 13-15 lat;
4) Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria oceny prac:
a) walory artystyczne;
b) kreatywność;
c) oryginalność;
d) nawiązanie do tradycji;
e) estetyka wykonania;
f) samodzielność.
8. Nagrody:
Organizator przewiduje upominki dla autorów najładniejszych kartek.
9. Dane osobowe uczestników konkursu i ich opiekunów:
1) dane osobowe uczestników konkursu i ich opiekunów zawarte w karcie zgłoszenia oraz dane zgromadzone w
trakcie trwania i rozstrzygania konkursu (w tym wizerunek uczestnika oraz odwzorowanie złożonej w
konkursie pracy) są zbieranie, przetwarzane i udostępniane przez administratora danych osobowych - Gminę
Sławno (76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, sekretariat@gminaslawno.pl) wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia i promocji Konkursu;
2) w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych
poprzez e-mail: odo@gminaslawno.pl , tel.: 59 810-67-14 lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1;
3) podanie danych osobowych na mocy art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2016 r. poz. 119 z 2018 r. poz. 127) w związku z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 921, z 2018 r. 138, 723 i 1000) jest dobrowolne, jednakże
niezbędne w przypadku chęci wzięcia udziału w konkursie;
4) administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów
prawa lub obowiązujących umów, a dane nie będą przekazywane poza teren UE;
5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisach prawa;
6) uczestnicy konkursu i ich opiekunowie mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) przenoszenia danych osobowych,
e) wycofania zgody, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych
dokonanego przed tym faktem;
7) z uprawnień wskazanych w ppkt. 6 można skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, pisząc na adres
Urzędu lub kierując korespondencję na adres: odo@gminaslawno.pl ;
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8) uczestnicy konkursu i ich opiekunowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
prawem przetwarzanie danych osobowych, tj do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
10. Informacje dodatkowe:
1) Regulamin wraz z wzorem karty zgłoszeniowej zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora:
www.gminaslawno.pl;
2) o wynikach Konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci, opiekunowie lub jednostki
zgłaszające zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, a wykaz zwycięzców zamieszczony zostanie na
stronie internetowej Organizatora;
3) Organizator nie zwraca nadesłanych kartek i zastrzega sobie prawo do ich powielania i rozpowszechniania;
5) uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
do Konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową
Dane autora pracy
Imię
Nazwisko
Wiek (zaznaczyć X)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dane opiekuna prawnego / rodzica
Imię
Nazwisko
Adres
Telefon
Szkoła / świetlica / inna placówka (jeśli dotyczy)
Nazwa
Opiekun, wychowawca
Telefon, e-mail
OŚWIADCZAM, że:
1) przyjmuję warunki i postanowienia Konkursu, zawarte w Regulaminie;
2) praca została wykonana samodzielnie przez dziecko – uczestnika Konkursu;
3) nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do dalszego wykorzystania kartki w publikacjach, poprzez powielenie, w
ramach wystaw oraz na stronach internetowych.
WYRAŻAM ZGODĘ na:
1) gromadzenie, przetwarzane i wykorzystanie danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji Konkursu;
2) wykorzystanie wizerunku dziecka we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dot. Konkursu i nie będę
rościł/-a z tego tytułu praw do wynagrodzenia;
3) dalsze powielanie i rozpowszechnianie kartki.

...................................................................................
miejscowość, data

...........................................................................................
podpis opiekuna prawnego/rodzica lub opiekuna/wychowawcy

UWAGA!
Kartę zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i dołączyć do pracy.
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