
Regulamin konkursu "List do Świętego Mikołaja"

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „List do Świętego Mikołaja” (zwanego dalej jako: „Konkurs”)
jest Urząd Miejski w Szczytnie.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3.  Konkurs skierowany jest  do dzieci  uczęszczających do szczycieńskich Przedszkoli  i
Szkół Podstawowych zwanych dalej „Uczestnikami”, które w Konkursie mogą brać udział
za wiedzą i pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
Zgodę, o której  mowa powyżej,  każdy Uczestnik zobowiązany jest  dołączyć do swojej
pracy.
4. Konkurs jest prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest ani grą losową, ani zakładem wzajemnym
i inną grą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 847 ze zm.)

§ 2
Zasady

1. Aby wziąć udział w Konkursie:  

a. Uczestnik  musi  w  dniach od  26.11.2020  r.  do  10.12.2020  r.  wykonać  
dowolną techniką/napisać list do św. Mikołaja

b. Dołączyć do listu informację zawierającą Imię i Nazwisko, wiek, klasę,  
nazwę Przedszkola/Szkoły

c. Rodzic  lub  opiekun  prawny  musi  własnoręcznie  podpisać  
oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

d. List  wraz  z  dołączoną  informacją  zawierającą  dane  Uczestnika  i  
podpisanym oświadczeniem należy dostarczyć do Organizatora:

-   na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul.  H. Sienkiewicza 1, 12-100
Szczytno w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2020 r od urny
znajdującej się w Urzędzie

-  mailowo  w  formie  zdjęcia  lub  skanu  na  adres
promocja@um.szczytno.pl

-  w  formie  zdjęcia  lub  skanu  w  wiadomości  prywatnej  na  profilu
Organizatora   na portalu społecznościowym Facebook.  

e. Listy, które nie będą zawierały informacji zawierającej dane Uczestnika  
i/lub oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować go
i przestrzegać jego postanowień.



4. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie rozumie się dostarczenie do
Organizatora wykonanego dowolną techniką/napisanego listu do św. Mikołaja wraz
z załączoną informacją z danymi Uczestnika oraz oświadczeniem podpisanym przez
rodzica lub opiekuna prawnego.
6.  Wyboru  10  najbardziej  pomysłowych  prac  będzie  dokonywała  komisja  w  składzie
Burmistrz  Miasta  Szczytno,  przedstawiciel  Miejskiego  Domu  Kultury,  przedstawiciel
Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Szczytno.
7.  W  dniu  14  grudnia  2020  r.  na  stronie  www.miastoszczytno.pl oraz  na  profilu
Organizatora  na  portalu  Facebook  opublikowana  zostanie  lista  nagrodzonych  prac
Uczestników Konkursu wraz z dostarczonymi przez nich pracami.
8. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
a) warunki określone w Regulaminie Konkursu,
b) opublikowanie na Facebooku wizerunku uczestnika,
c)  przetwarzanie  przez  Organizatora  danych  osobowych  uczestnika  w  zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2
do regulaminu.
d)  nieodpłatne wykorzystanie,  rozpowszechnianie oraz prezentację  gotowych projektów
lub ich fragmentów w celach promocji UM Szczytno.

§ 3

Cel konkursu

Celem konkursu jest stworzenie możliwości wykazania się umiejętnością kreatywnością w
tworzeniu  listu  do  św.  Mikołaja  oraz  zaangażowanie  Uczestników  w  obchody  Świąt
Bożego Narodzenia.

§ 5
Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są gadżety Miasta Szczytno.
2. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze oraz inne rzeczy.
3.  Wskazanie  nagrodzonych  osób  będzie  podawane  przez  Organizatora  na  stronie
www.miastoszczytno.pl oraz profilu Organizatora na portalu Facebook.
4. Warunkiem odebrania nagrody przez laureatów jest przesłanie spełniającego warunki
uczestnictwa przygotowanego listu do św. Mikołaja do dnia 10 grudnia 2020 r. 

§ 6
Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie odpowiada za prawdziwość i dokładność danych przekazywanych przez
Uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w

http://www.miastoszczytno.pl/
http://www.miastoszczytno.pl/


przypadku zachowania się w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem
lub Regulaminem.
3. O sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.



Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  przez  Urząd  Miejski  w  Szczytnie,
z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 1 danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego

IMIĘ, NAZWISKO: ………………………………………………………………………………….

wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagrody, ogłoszenia wyników
i podania ich w portalach społecznościowych i na stronach www należących do Urzędu
Miejskiego w Szczytnie.
Zapoznałem się z regulaminem konkursu „List do Świętego Mikołaja” i wyrażam zgodę na
jego treść.

2. Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  przez  Urząd  Miejski  w  Szczytnie,
z siedzibą  ul.  H.  Sienkiewicza 1  wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w zakresie
opublikowania zwycięzców konkursu na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz
stronach internetowych Organizatora.

3. Zostałem/am  poinformowany/a  przez  Urząd  Miejski  w  Szczytnie  z  siedzibą
ul. H.Sienkiewicza 1 jako administratora danych osobowych, o przysługującym mi prawie
do dostępu do danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, ich poprawiania oraz
żądania usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania.

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  w  celu  otrzymania
nagrody.

Wyrażenie  zgody  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  dziecka/podopiecznego  jest
dobrowolne i nie jest niezbędne w celu otrzymania nagrody.

………………………………………………..
                                                                                     (PODPIS RODZICA/OPIEKUNA)  



Załącznik nr 2

DANE UCZESTNIKA

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………………………….

2. WIEK: …………………………………………………………………………………………

3. NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY: ………………………………………………………

4. KLASA: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………..
                                                                                     (PODPIS RODZICA/OPIEKUNA)  



Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie  Miejskim
w Szczytnie jest: Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
2. Kontakt Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie pod adresem
iod@um.szczytno.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest kontakt ze zwycięzcą:
Podstawa prawna: dobrowolne wyrażenie zgody zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Szczytnie
b)  w  pozostałych  przypadkach  Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.  Odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  upoważnione  przez  Administratora
do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (art.  6  ust.  1  lit  a  RODO),  przysługuje
Pani/Panu 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.
8.  W sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na  podstawie  zgody
osoby,  której  dane  dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9.  Pani/Pana  dane  mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane.


