
Załącznik do Zarządzenia 
Starosty Dzierżoniowskiego
Nr 24/2019
z dnia 19 marca 2019 r.

REGULAMIN
X Powiatowego Konkursu Kartek Wielkanocnych

1. Organizatorem  konkursu  jest  Biuro  Promocji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Starostwa
Powiatowego w Dzierżoniowie.

2. Organizator ogłasza konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną.
3. Cele konkursu:

a. podkreślenie roli tradycji Świąt Wielkanocnych,
b. pielęgnowanie tradycji wielkanocnych,
c. pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży,
d. wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie powiatu.

4. Do  konkursu  mogą  przystąpić  uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  
i  ponadpodstawowych  ze  szkół  powiatu  dzierżoniowskiego,  zwani  dalej  Uczestnikami
Konkursu.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w wyznaczonym terminie pracy, której
tematem  przewodnim  będzie  propagowanie  pięknej  tradycji  Świąt  Wielkanocnych,  
wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1).

6. Kartka może zawierać życzenia, jednak nie będą one podlegały ocenie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia jednej kartki przez jednego uczestnika.
8. Kartka zgłoszona do konkursu nie może być pracą zespołową.
9. Zadaniem uczestnika konkursu jest  zaprojektowanie  i  wykonanie dowolną techniką  kartki

świątecznej zawierającej motyw kojarzący się ze Świętami Wielkanocnymi.
10. Format  kartki  nie  może  przekroczyć  formatu  A5 (148mm x  210mm),  czyli  złożony  w pół

format A4.
11. Organizator  wymaga,  aby  na  odwrocie  pracy  była  przyklejona  metryczka  zawierająca:  

imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, typ szkoły, klasę.
12. Organizator wymaga, aby każda praca wraz z kartą zgłoszenia była umieszczona w ofertówce

„koszulce”.
13. Prace nie mogą naruszać/obrażać uczuć religijnych innych osób.
14. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

a. Kategoria I - klasa I - III szkoły podstawowej;
b. Kategoria II - klasa IV - VII szkoły podstawowej;
c. Kategoria III - klasa VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum i szkoły ponadpodstawowe.

15. Prace  należy  składać  wraz  z  czytelnie  wypełnioną  kartą  zgłoszenia  (załącznik  nr  1)
wg. załączonego wzoru w siedzibie organizatora do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 14:30.
Miejsce  przyjmowania  prac:  Starostwo  Powiatowe,  Biuro  Promocji,  Kultury,  Turystyki
i Sportu, ul. Rynek 27, pokój 304 (III piętro), 58-200 Dzierżoniów

16. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest również na stronie internetowej
Organizatora www.pow.dzierzoniow.pl

http://www.pow.dzierzoniow.pl/


17. W  konkursie  mogą  brać  udział  jedynie  prace  nigdzie  wcześniej  nie  nagrodzone  
i nie uczestniczące wcześniej w innych konkursach.

18. Nadesłanie prac oznacza akceptację niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja
należy do jury konkursu.

19. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego
danych  osobowych.  Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  chronione  zgodnie
z obowiązującą ustawą (klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 2). Uczestnikowi konkursu
przysługuje  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania.  Podanie
danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

20. Prace niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie oraz te,
które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, nie będą brały udziału w konkursie.

21. Oceny prac dokona jury. Decyzje jury są ostatecznie i nie służy od nich odwołanie.
22. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, w każdej kategorii przewiduje się przyznanie I, II i III

miejsca.
23. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień.
24. Nagrodzone i wyróżnione kartki mogą zostać wysłane przez Organizatora do różnych firm  

i instytucji.
25. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Wyniki konkursu zostaną

ogłoszone także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.pow.dzierzoniow.pl
26. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na kwietniową sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego,

na której  otrzymają  dyplomy i  nagrody pieniężne.  Do odbioru nagrody upoważniony jest
pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny za okazaniem dowodu osobistego.

27. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac przez organizatora konkursu.

28. Dane osobowe laureatów konkursu oraz nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane jako
element  promocji  działań  Powiatu  Dzierżoniowskiego  w  dziedzinie  edukacji  i  kultury  
i przekazane do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.

29. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania  lub  odwołania  konkursu,  bez  podania
przyczyny.

30. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie
prac  zarówno  przesłanych  drogą  pocztową  lub  przekazanych  przez  osoby  trzecie,  
na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

31. Osobą  odpowiedzialną  do  udzielania  wyjaśnień  dotyczących  niniejszego  regulaminu  jest
pracownik Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - Tomasz Dudlej, telefon 74 832 36 62

http://www.pow.dzierzoniow.pl/


Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
X Powiatowy Konkurs Kartek Wielkanocnych

IMIĘ I NAZWISKO 
……………………………………………………………………………………………………..……

NAZWA SZKOŁY ….............................................................................................................................

TYP SZKOŁY (podstawowa, gimnazjum, ponadpodstawowa)*
* właściwe podkreślić

KLASA ..................................................

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu.

………………........................................................……..……..
(podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY, DRUKOWANYMI LITERAMI

Prace należy składać w siedzibie organizatora do dnia:
12 kwietnia 2019 r. do godz. 14:30

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,

Rynek 27
58-200 Dzierżoniów

tel. 74 832 36 62



Załącznik nr 2

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH X POWIATOWEGO KONKURSU KARTEK WIELKANOCNYCH

Realizując  wymogi  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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanym
dalej „RODO”, informujemy:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Starosta  Dzierżoniowski  (dane
kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów);

2. dalszych  informacji  w zakresie  przetwarzania  danych  osobowych  udziela  inspektor
ochrony danych (dane kontaktowe - e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl);

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie  obejmującym  imię  i  nazwisko,  numer telefonu,
adres  zamieszkania,  adres  e-mail lub  wizerunek będą  przetwarzane  na  potrzeby
uczestnictwa  w  X  POWIATOWYM  KONKURSIE  KARTEK
WIELKANOCNYCH organizowanym  przez  Biuro  Promocji,  Kultury,  Sportu  i
Turystyki  Starostwa  Powiatowego  w  Dzierżoniowie  i  promocji  tego  wydarzenia  -
na podstawie Pani/Pana zgody - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art.
6 ust. 1 lit. a RODO;

4. konsekwencją  niepodania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych,  o  których  mowa
w pkt 3, będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konkursie;

5. przesłanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  oraz  zdjęć  w  celu  uczestniczenia
w ww. konkursie  oznacza  jednocześnie  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  Pani/Pana
danych osobowych;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt  3  na stronie
internetowej www.pow.dzierzoniow.pl oraz w ramach profilu Powiatu Dzierżoniowskiego
na  portalu  społecznościowym  Facebook  (administrator  nie  będzie  przekazywać  tych
danych innym odbiorcom);

7. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w ramach
gromadzonej dokumentacji konkursu - okres przechowywania danych osobowych wynika
z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

8. posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz
ich  poprawiania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  przenoszenia  danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;

9. w  przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu  Pani/Pana  danych  osobowych,  ma
Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną
danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  ale nie
będą  przetwarzane  w  celu  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  -  w  tym
profilowania („profilowanie” oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych,  które  polega  na  ich  wykorzystaniu  do  oceny  niektórych  czynników
osobowych  osoby  fizycznej,  w szczególności  do  analizy  lub  prognozy  aspektów
dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań);

11. administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

http://www.pow.dzierzoniow.pl/
mailto:iod@pow.dzierzoniow.pl


Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO

Ja,  niżej  podpisana/-y,………………………………………,  zgodnie  z  REGULAMINEM  X
POWIATOWEGO  KONKURSU KARTEK WIELKANOCNYCH,  którego  organizatorem jest
Starosta  Dzierżoniowski,  działając  jako  opiekun  prawny  małoletniej/-ego
……………………………………………………………  wyrażam  zgodę  na  jej/jego
uczestnictwo w tym konkursie.
Jednocześnie  oświadczam,  że  znana  jest  mi  treść  ww.  REGULAMINU X POWIATOWEGO
KONKURSU KARTEK  WIELKANOCNYCH  oraz  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich
danych osobowych/danych osobowych osoby małoletniej* do celów:

 uczestnictwa w konkursie;
 udostępnienia mojego indywidualnego zdjęcia/*zdjęcia osoby małoletniej, podpisanego

imieniem i nazwiskiem - dane w tym zakresie mogą zostać upublicznione w przypadku
zajęcia  miejsca  nagradzanego  -  zgodnie  z regulaminem  konkursu  (strona  internetowa
Powiatu  Dzierżoniowskiego  -  www.pow.dzierzoniow.pl;  profil  Powiatu
Dzierżoniowskiego na portalu Facebook).

Oświadczam,  że  została  mi doręczona klauzula  informacyjna dot.  przetwarzania danych
osobowych w ramach ww. konkursu.

* zaznaczyć odpowiednio

Moje dane to:
Imię i Nazwisko: ………………………

Adres e-mail: …………………….

Podpis i data: ……………………………

......................... ............................. .................................
imię i nazwisko data podpis 

http://www.pow.dzierzoniow.pl/

