
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI TERENU GMINY I MIASTO STAWISZYN 

„Kolej oczami dziecka” 

 

 I Cele konkursu  

– promocja kolei wąskotorowej jako atrakcji turystycznej Gminy i Miasta Stawiszyn oraz subregionu,  

– ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego,  

 

II. Organizator konkursu:  

Gmina i Miasto Stawiszyn  

 

III. Warunki konkursu i jego przebieg:  

a) W konkursie uczestniczą dzieci z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn, w dwóch kategoriach: 

• Klasy I – IV 

• Klasy V - VIII 

b) Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 18.09.2020 r.  

c) Oficjalne zakończenie konkursu przewidziane jest w dniu 29.09.2020 r.  

d) Konkurs plastyczny – technika dowolna, format A4.  

e) Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę.  

f) Zdjęcie lub skan pracy należy przesłać na adres e-mail: konkurs2020@stawiszyn.pl lub pocztą 

na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.  

g) Ocenie będą podlegały prace, do których zostanie załączona karta informacyjna ( załącznik nr 1 

do regulaminu).  

h) Osoby biorące udział w konkursie akceptują postanowienia regulaminu.  

 

IV. Nagrody:  

a) Zwycięzcy za miejsca I- III w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy  

 

V. Komisja Konkursowa  

a) Komisję Konkursową powołuje Burmistrz Stawiszyna  

b) Komisja powoływana jest na okres trwania Konkursu i ulega rozwiązaniu w dniu wręczenia nagród 

laureatom.  



 

 

c) Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

d) Do zadań Komisji należy w szczególności kwalifikacja zdjęć zgłoszonych do konkursu, ich ocena 

oraz wybór laureatów.  

e) Spośród prac wykonanych przez uczestników konkursu Komisja oceni i wybierze zwycięskie prace.  

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników  

a) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2020 r.  

b) O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz poprzez umieszczenie 

listy zwycięzców na stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn www.stawiszyn.pl  

c) Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom na „Spotkaniu z koleją wąskotorową” 03.10.2020 r. 

o godz. 17:00 w Domu Kultury w Zbiersku.  

 

VII. Postanowienia końcowe  

a) Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

b) Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem 

i nazwiskiem autora.  

 

VII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Stawiszynie jest: Burmistrz Stawiszyna ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,  

2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych 

w zakresie działania Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, a także przysługujących Państwu uprawnień, 

możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Stawiszynie za pomocą adresu: iod@stawiszyn.pl lub osobiście w budynku Urzędu – pok. 

nr 7 (parter)  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa i przeprowadzenia konkursu 

plastycznego „Kolej oczami dziecka” na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa (instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna).  

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 

uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych  danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne;  



 

 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Stawiszynie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, 

jednakże niepodanie danych spowoduje niemożność uczestnictwa w konkursie.  

9. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania.  

 

Burmistrz Stawiszyna  

/-/ Grzegorz Kaczmarek 


