
Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2022
Starosty Dzierżoniowskiego

z dnia 9 listopada 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU 
PN. „ POWIATOWY KONKURS OZDÓB
I SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH”

§1

Organizator 

1. Organizatorem konkursu pn. „Powiatowy Konkurs Ozdób i Szopek 

Bożonarodzeniowych”, zwanego dalej „Konkursem” jest Starosta 

Dzierżoniowski, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2 

Cele Konkursu

1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

2. Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób 

bożonarodzeniowych.

3. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie powiatu.

4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, a także dorosłych.

§3

Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych oraz dorośli zamieszkali na terenie powiatu 

dzierżoniowskiego, zwani dalej Uczestnikami Konkursu.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą 

rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie w wyznaczonym 



terminie zdjęcia samodzielnie wykonanej ozdoby lub szopki wraz z kartą 

zgłoszenia - załącznik nr 3, 4 lub 5 (odpowiednio do zgłaszanej 

kategorii zgodnie z §3 ust. 9) do niniejszego Regulaminu.

4. Przesłane zdjęcie samodzielnie wykonanej pracy powinno być:

a) dobrej jakości, kolorowe, w układzie poziomym,

b) o rozmiarze minimalnym 800 x 600 pixeli,

c) o rozdzielczości od 150 do 300 dpi,

d) zapisane w formacie jpg.,

e) maksymalnie trzy zdjęcia,

f) rozmiar zestawu przesłanych zdjęć nie może przekroczyć 10 MB.

5. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę do Konkursu.

6. Prace mogą być wykonywane dowolną techniką. Wszystkie elementy 

ozdób powinny być wykonane własnoręcznie.

7. Organizator wymaga, aby w mailu zawierającym zdjęcie pracy było 

zawarte: imię i nazwisko autora pracy. Uczniowie szkół dodatkowo podają 

nazwę szkoły oraz klasę.

8. Prace nie mogą naruszać/obrażać uczuć religijnych innych osób.

9. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

a) I. Ozdoby bożonarodzeniowe

• Klasy 1 – 3 szkoły podstawowej.

• Klasy 4 – 8 szkoły podstawowej.

• Szkoły ponadpodstawowe.

• Open.

b) II. Szopki bożonarodzeniowe kategoria Open.

10. Zdjęcia prac wraz ze skanem czytelnie wypełnionej karty 

zgłoszeniowej, będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu, należy 

wysyłać do dnia 13 grudnia 2022 do godziny 15:00 na adres mailowy 

Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w 



Dzierżoniowie, tj. promocja@pow.dzierzoniow.pl

§4

Zasady ogólne

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. W każdej z pięciu wyżej wymienionych kategorii przewiduje się 

przyznanie nagród za I, II i III miejsce.

3. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

§5

Zasady szczegółowe

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace nieuczestniczące wcześniej 

w innych konkursach.

2. Zdjęcia prac niespełniających warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie oraz wysłane po wyznaczonym terminie nie będą podlegały 

kwalifikacji konkursowej. 

3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

Konkursu. 

4. Komisja zastrzega sobie prawo przyznawania miejsc ex equo.

5. Decyzje Komisji są ostateczne.

§6

Terminy

1. Czas trwania Konkursu: od 9 listopada 2022 do 13 grudnia 2022 r.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 roku.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub 

mailowo przez Organizatora o wyniku Konkursu.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone także na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego www.pow.dzierzoniow.pl oraz na 

powiatowym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

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


§7

Postanowienia końcowe

1. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody uczestnika 

na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników 

Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa (klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 1 do Regulaminu). 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia udział 

w Konkursie.

2. Osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, że jest autorem 

dostarczonej pracy i nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych 

innych osób.

3. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu (imię, 

nazwisko) zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych związanych z niniejszym Konkursem. W przypadku 

roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor 

prac.

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez 

Organizatora Konkursu nadesłanych przez nich zdjęć prac. Wręczenie 

nagród może odbyć się podczas sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

5. Zdjęcia prac zgłoszonych do Konkursu przechodzą nieodpłatnie na 

własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich 

bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i 

informacyjnych. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnego prawa do 

wykorzystania zdjęcia swojej pracy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania 

Konkursu, bez podania przyczyny.



Informacje o Konkursie można uzyskać:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74 832 36 62

e-mail: promocja@pow.dzierzoniow.pl

mailto:promocja@pow.dzierzoniow.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
pn. „Powiatowy Konkurs Ozdób i Szopek Bożonarodzeniowych”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach 
Konkursu pn. „Powiatowy Konkurs Ozdób i Szopek 

Bożonarodzeniowych”

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 z późn. zm.), 

zwanym dalej „RODO”, informujemy:

1) współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Powiat 

Dzierżoniowski, 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: Starostwo Powiatowe 

w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: 

iod@pow.dzierzoniow.pl);

3) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody:

a) dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail lub wizerunek - jeżeli Pani/Pana wizerunek 

zostanie utrwalony na fotografiach lub w materiałach audiowizualnych 

wykonanych z uroczystości wręczenia nagród - będą przetwarzane na 

potrzeby uczestnictwa w KONKURSIE PN. „POWIATOWY 

KONKURS OZDÓB I SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH” 

organizowanym przez Starostę Dzierżoniowskiego;

b) dane w zakresie imienia, nazwiska lub wizerunku mogą być 

przetwarzane w celu promocji ww. wydarzenia;

4) konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których 

mowa w pkt 3 lit. a, będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. 

mailto:iod@pow.dzierzoniow.pl


Konkursie;

5) przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, 

nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu w celu uczestniczenia 

w ww. Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym 

niniejszym Regulaminem; osoba małoletnia może wziąć udział 

w Konkursie tylko za zgodą rodziców/opiekunów prawnych;

6) jednocześnie informujemy, że dane osobowe w postaci wizerunków 

uczestników wydarzenia (w tym uroczystości/imprezy publicznej) nie 

wymagają zgody na ich rozpowszechnianie na podstawie art. 81 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli:

a) wizerunek dotyczy osób powszechnie znanych i wizerunek wykonano 

w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych, 

w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

b) osób stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, 

krajobraz, publiczna impreza;

7) dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska lub wizerunku mogą być 

przetwarzane w celach wskazanych w pkt 3 na stronie internetowej 

www.pow.dzierzoniow.pl, w ramach profilu Powiatu Dzierżoniowskiego na 

portalu społecznościowym Facebook lub w materiałach promocyjnych 

(Pani/Pana adres e-mail i numer telefonu nie będą publikowane); dane 

osobowe, w zakresie wskazanym w pkt 3, mogą również być 

udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne 

na rzecz współadministratorów danych, a także innym uprawnionym 

odbiorcom; w związku z przekazaniem danych do Meta Platforms Ireland 

Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin – tj. do serwisu Facebook – dane 

mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do 

USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską 

standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania 

danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy 

przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: 



https://www.facebook.com/privacy/explanation

8) dane osobowe zebrane w ramach Konkursu będą przechowywane 

w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania 

danych ustalany będzie na podstawie 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;

9) posiada Pani/Pan:

a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania - w sytuacjach określonych przepisami RODO w tym 

zakresie;

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;

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 danych dokłada wszelkich starań, aby chronić 

przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich 

osób trzecich.



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 
pn.”Powiatowy Konkurs Ozdób i Szopek Bożonarodzeniowych”

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ 
MAŁOLETNIEGO W KONKURSIE

Ja, niżej podpisana/-y,………………....................................................., 

zgodnie z REGULAMINEM  KONKURSU PN. „POWIATOWY KONKURS OZDÓB 

I SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH”, 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 

KONKURSU PN. „POWIATOWY KONKURS OZDÓB I SZOPEK 

BOŻONARODZENIOWYCH” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych/danych osobowych osoby małoletniej* do celów:

 uczestnictwa w Konkursie;

 udostępnienia fotografii/reprodukcji pracy wyżej wymienionej 

osoby małoletniej, podpisanej 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.

*zaznacz odpowiednio

.................................... ..................... .............................

imię i nazwisko data podpis

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


Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
pn. „Powiatowy Konkurs Ozdób i Szopek Bożonarodzeniowych”

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ DO POWIATOWEGO KONKURSU 

OZDÓB I SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

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

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

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

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO……………......................................................

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu.

….................................................................................................

(podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY

Zdjęcia prac należy wysyłać do dnia:

13 grudnia 2022 r. do godz. 15:00

na adres mailowy:

promocja@pow.dzierzoniow.pl

mailto:promocja@pow.dzierzoniow.pl


Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu

pn. „Powiatowy Konkurs Ozdób i Szopek Bożonarodzeniowych”

KARTA ZGŁOSZENIOWA W KATEGORII 

OZDÓB OPEN DO

POWIATOWEGO KONKURSU OZDÓB I SZOPEK 

BOŻONARODZENIOWYCH

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

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO…...........................................................…..

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu.

….................................................................................................

(podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY

Zdjęcia prac należy wysyłać do dnia:

13 grudnia 2022 r. do godz. 15:00

na adres mailowy:

promocja@pow.dzierzoniow.pl

mailto:promocja@pow.dzierzoniow.pl


Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu
pn. „Powiatowy Konkurs Ozdób i Szopek Bożonarodzeniowych”

KARTA ZGŁOSZENIOWA W KATEGORII 
SZOPEK OPEN DO POWIATOWEGO KONKURSU OZDÓB I 

SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

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

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO…...........................................................…..

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu.

….................................................................................................

(podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY

Zdjęcia prac należy wysyłać do dnia:

13 grudnia 2022 r. do godz. 15:00

na adres mailowy:

promocja@pow.dzierzoniow.pl

mailto:promocja@pow.dzierzoniow.pl
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