


REGULAMIN KONKURSU „LIST DO MIKOŁAJA" 

I. Organizator
1. Organizatorem konkursu „List  do Mikołaja" na najciekawszą propozycję listu do św. Mikołaja jest  Gmina Miejska
Szczytno z siedzibą w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1 zwana dalej Organizatorem konkursu.
II. Zasady konkursu
1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów KI. I-III szkół podstawowych.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Miasta Szczytno i trwa od 12.11.2019 r. do dnia 22.11.2019 r., do godz. 15:30.
3.  Warunkiem uczestnictwa  w Konkursie  jest  wypełnienie  pisemnej  zgody rodzica/opiekuna prawnego  na udział  w
Konkursie „List do Mikołaja".
III. Jury, ocena listów
1. Oceny listów dokona jury składające się z reprezentantów organizatora.
2. Jury podejmie decyzję zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu.
3.  Wynik  Konkursu  zostanie  ogłoszony  w  dniu  6.12.2019  r.  podczas  „III  Szczycieńskiego  Jarmarku
Bożonarodzeniowego".
IV. Nagrody
1.  Nagrodą  dla  zwycięzcy  jest  zestaw  gadżetów  promocyjnych  oraz  włączenie  świątecznego  oświetlenia  ratusza,
którego zwycięzca dokona wraz z  burmistrzem Miasta  Szczytno  w dniu  6.12.2019 r.  podczas  „III  Szczycieńskiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego".
2. Najciekawsze listy, bez danych osobowych, zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora pod adresem
www.miastoszczytno.pl i wywieszone w formie wystawy w Urzędzie Miejskim w Szczytnie. 
3. Dopuszczono również przyznawanie wyróżnień.
V. Postanowienia końcowe
1.  W  razie  wątpliwości  dotyczących  interpretacji  niniejszego  Regulaminu  osobą  właściwą  do  podejmowania
rozstrzygnięć w tym zakresie jest Organizator.
2. Decyzje Organizatora są nieodwołalne i niezaskarżalne.

Rozporządzenie 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) 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczytno z siedzibą ul. Sienkiewicza 1, 12-100
Szczytno. 
2. Inspektorem ochrony danych jest osoba wyznaczona (iod@um.szczytno.p1).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uznania udziału w Konkursie „List do Mikołaja.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie Profilowania.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
Ja  ………………………………………………..  wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka
………………………………………………….  uczęszczającego do ………….…………………………….
…………………………………………………… Na udział w konkursie „List do Mikołaja". Jednocześnie
informuję,  że  znane  mi  są  postanowienia  regulaminu  konkursu  oraz,  że  wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka zgodnie z Klauzulą RODO
znajdującą się w Regulaminie Konkursu. 

……….………………………………………………………………………………………...
Data i podpis/w przypadku osób małoletnich podpisuje rodzic lub opiekun prawny

http://www.miastoszczytno.pl/
mailto:iod@um.szczytno.p1

