
 

REGULAMIN 

II POWIATOWY KONKURS NA NAJLEPSZĄ BUDOWLĘ ZE ŚNIEGU 

– ZIMA 2022 

12.01.-6.03.2022 rok 

Nazwa  

II POWIATOWY KONKURS NA NAJLEPSZĄ BUDOWLĘ ZE ŚNIEGU – ZIMA 2022 

Organizator 

Powiat Szczycieński 

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Cele 

Promocja Powiatu Szczycieńskiego.  

Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywność na świeżym powietrzu. 

 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich rodzin oraz placówek oświatowych z Powiatu 

Szczycieńskiego 

(brak ograniczeń wiekowych).  

2. Aby wziąć udział w konkursie należy:  

- własnoręcznie ulepić budowlę ze śniegu,  

- zrobić zdjęcie budowli wraz z jej autorem (zdjęcia bez autora nie będą brane pod 

uwagę) 

- przestać zdjęcie na adres sport@powiat.szczytno.pl lub wydrukować je i przynieść do biura 

PCSTiR, znajdującego się przy ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno  

- do zdjęcia dołączyć imię i nazwisko wykonawcy oraz numer kontaktowy (rodzica, 

wychowawcy.  

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz (zdjęcie tylko jednej budowli).  

4. Prace należy przesyłać do 6 marca 2022r. Wyniki konkursu zostano ogłoszone najpóźniej 7 

dni po zakończeniu konkursu. 

5. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu będzie oceniać zgodność 

pracy z tematem, kreatywność i pomysłowość  



6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na udostępnianie prac konkursowych, danych 

osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz swojego wizerunku w mediach 

społecznościowych, na stronach Powiatu Szczycieńskiego oraz PCSTiR i w lokalnej prasie. 

7. Nagrody zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach: 

1. Kat. Rodziny 

2. Kat. Placówki oświatowe 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/mojego dziecka 

przez Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie celu uczestnictwa 

w I POWIATOWYM KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ BUDOWLĘ ZE ŚNIEGU – ZIMA 

2022 oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach o w/w 

konkursie w mediach społecznościowych, na stronach Powiatu Szczycieńskiego oraz PCSTiR 

i w lokalnej prasie. 

………………………………………… 

(podpis, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016,679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie ul. Lipperta 10, 12-100 

Szczytno, email:sport@powiat.szczytno.pl, tel: 89 624 86 15. 

1. Kontakt z Inspektorem możliwy jest na adres skrzynki elektronicznej: 

iod.pcstir@powiat.szczytno.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody art. 6 ust. 1 lit a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oku. 

3. Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, wizerunek i telefon kontaktowy 

przetwarzane będą w celu uczestnictwa w I POWIATOWYM KONKURSIE NA 

NAJLEPSZĄ BUDOWLĘ ZE ŚNIEGU – ZIMA 2022 

4. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom. 



5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane ok 6 miesięcy, do czasu przeprowadzenia    

i rozliczenia konkursu lub czasu wycofania zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Wycofanie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak 

niepodanie ich wiąże się z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 


