
REGULAMIN 

 

Powiatowego Konkursu pt. „Ozdoba Świąteczna” 

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa 

się konkurs pt. „Ozdoba Świąteczna”, zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40,                           

08-110 Siedlce. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) Formularzu – należy przez to rozumieć, formularz zgłoszeniowy, stanowiący 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami.  

2) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć dostarczony w terminie, o którym mowa  

w  punkcie 7 części III Regulaminu wypełniony oraz podpisany Formularz wraz 

z załącznikami. 

3) Uczestniku/uczestnikach – należy przez to rozumieć Koła Gospodyń Wiejskich, 

o których mowa w części III Regulaminu.  

4) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestników, którzy otrzymali nagrody 

określone w części V Regulaminu.  

5) Pracy konkursowej – należy przez to rozumieć zestaw składający się z dwóch 

ozdób świątecznych tj. bombki choinkowe, stroiki świąteczne, zawieszki, 

łańcuchy choinkowe itp. 

 

II. Temat i cel konkursu: 

 

1. Tematem Konkursu są ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie przez członków 

Koła Gospodyń Wiejskich. 

2. Celem konkursu jest:  

➢ popularyzacja idei tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich jako formy integracji 

społeczności lokalnej, 

➢ rozwijanie wrażliwości artystycznej członków Kół, 

➢ rozpowszechnianie rękodzieła jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, 

➢ uwrażliwienie społeczności lokalnej na piękno tradycji tworzenia 

własnoręcznych ozdób świątecznych 

➢ popularyzacja tradycji Bożonarodzeniowych wśród społeczności lokalnej. 

 

III. Warunki udziału: 

 

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do Kół 

Gospodyń Wiejskich (KGW) z terenu Powiatu Siedleckiego, zarejestrowanych           

w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (ARiMR), zwanych dalej Uczestnikiem/Uczestnikami. 

2. Na konkurs można zgłaszać prace konkursowe związane z tematyką Świąt Bożego 

Narodzenia. 

3. Do Konkursu należy składać jedynie prace własnoręcznie wykonane, które nie 

zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Zgłoszenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych                                

w niniejszym Regulaminie. 



6. Do prac konkursowych należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, jak również zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych przez Starostę Siedleckiego stanowiące Załączniki 

nr 1 i  nr 2 do Regulaminu. 

7. Zgłoszenia do Konkursu wraz z Pracą Konkursową należy dostarczyć do dnia 10 

grudnia 2021 r. do siedziby (Kancelarii Ogólnej) Starostwa Powiatowego w Siedlcach, 

ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce.  

 

IV. Przedmiot konkursu: 

 

1. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę konkursową składającą się  

z dwóch ozdób świątecznych. 

2. Prace konkursowe powinny być opatrzone nazwą Koła Gospodyń Wiejskich.  

3. Prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

 

V. Nagroda: 

 

1. Komisja Konkursowa wybierze spośród dostarczonych prac zwycięzców I, II i III 

miejsca, a ich autorom przyznane zostaną nagrody finansowe o wartości: 

➢ I miejsce - nagroda finansowa o wartości 2000 PLN brutto, 

➢ II miejsce - nagroda finansowa o wartości 1500 PLN brutto, 

➢ III miejsce - nagroda finansowa o wartości 1000 PLN brutto. 

2. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień przez Komisję Konkursową, w takim przypadku 

autorom wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

3. Prace konkursowe ozdobią siedzibę oraz choinki świąteczne w Starostwie  Powiatowym 

w Siedlcach.  

 

 

VI. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników: 

 

1. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, której 

skład określi odrębne Zarządzenie Starosty Siedleckiego.   

2. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z autorami 

dostarczonych prac. 

3. Komisja Konkursowa oceni przesłane prace w oparciu o następujące kryteria: 

zgodność z tematem i celem konkursu, pomysłowość, oryginalność, jakość wykonania, 

użycie materiałów naturalnych i ekologicznych. 

4. Organizator nie zwraca kosztów realizacji prac konkursowych. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2021 r. poprzez ogłoszenie 

na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl i w mediach społecznościowych 

Powiatu Siedleckiego. 

6. Organizator powiadomi laureatów Konkursu o werdykcie Komisji Konkursowej                                

oraz o sposobie odbioru nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty elektronicznej                             

lub telefonicznie.  

 

VII.  Dodatkowe informacje: 

 

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

http://www.powiatsiedlecki.pl/


3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na nieodpłatną 

publikację złożonych prac konkursowych oraz z wyrażeniem zgody na publikację 

wizerunku na materiałach promujących konkurs. 

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie  

z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.). 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu w celu 

promocji Powiatu Siedleckiego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, zmiany terminu 

Konkursu oraz unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja taka 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

www.powiatsiedlecki.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

        
                                                                                                                                  Starosta 

 

 

                                                                                                                        Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiatsiedlecki.pl/


Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu  

„Ozdoba Świąteczna”  

 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

....................................................................................................................  
Nazwa Koła Gospodyń Wiejskich 

 

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

 
Dane kontaktowe: 

 

Imię i nazwisko przedstawiciela KGW 

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

Adres do korespondencji Uczestnika…………………………………………………………… 

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

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

Numer telefonu Uczestnika………………………………………………………………...…… 

Adres e-mail Uczestnika……………………………………...………………………………… 

 

Nazwa zgłaszanej pracy konkursowej 

 

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

 

 

Numer konta  

 

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

 

 

 

 

                                                               ..................................................  
      data i czytelny podpis przedstawiciela KGW 
 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu  

„Ozdoba Świąteczna” 

 

 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZENIESIENIU PRAW AUTORKICH ORAZ               

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

1. Oświadczam, że z chwilą przekazania Organizatorowi pracy konkursowej przechodzi ona 

na własność Organizatora bez wynagrodzenia. 

 

 

 

                                                      ….....................................  
        data i czytelny podpis przedstawiciela KGW 

 
 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w celu udziału  

w Konkursie, w tym na publikację wizerunku Uczestnika na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach, w mediach społecznościowych i relacjach medialnych.  

 

 

 
                                                      ........................................  
         data i czytelny podpis przedstawiciela KGW 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:  

 

I. Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta 

Siedlecki, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl, 

tel. 25 644 72 16. 

II. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się telefonicznie 

Tel.  25 644 72 16, pisząc na adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby wskazany w 

pkt. I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu nagrodzenia uczestnika biorącego udział w konkursie 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

IV. Odbiorcy danych  

Dane osobowe będą ujawnione w celu ogłoszenia wyników konkursu.  

Dane osobowe mogą zostać ujawnione wskazanym podmiotom realizującym zadania w zakresie 

opodatkowania należnego wynagrodzenia. 

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane zgodnie 

z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                          

W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu 

w jakim zostały zebrane lub do wycofania zgody przez okres 1 roku od dnia wyłonienia prac.  

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:  

Zgodnie z RODO, przysługuje:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;  

c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest dobrowolne. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie plastycznym Starostwa 

Powiatowego. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 

mailto:starostwo@powiatsiedlecki.pl
mailto:iod@powiatsiedlecki.pl

