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REGULAMIN  
KONKURSU LITERACKIEGO 

„Ż Y C Z E N I A   W I E L K A N O C N E” 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu literackiego pod hasłem „Życzenia Wielkanocne”. 
2. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Ostróda – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. 
3. Celem konkursu jest: 

 zachęcanie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej, 
 budowanie form spędzania czasu wolnego, 
 budowanie poczucia tożsamości lokalnej poprzez inspirowanie do poszukiwania wiedzy na temat 

Ostródy, 
 budowanie relacji w rodzinie i rozwój umiejętności literackich. 

4. Konkurs prowadzony jest w dniach do 3 kwietnia 2020 r., wyłącznie za pośrednictwem Internetu. 
 

II. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu 
 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w kategoriach: 

a) uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, 
b) uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej, 
c) uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. 

2. Warunkiem udziału osoby niepełnoletniej w konkursie jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych 
opiekunów na udział i przetwarzanie danych osobowych (prace bez stosownych oświadczeń nie będą 
oceniane przez Komisję Konkursową) – formularze dostępne do pobrania na stronie internetowej 
Organizatora http://www.ostroda.pl/jestem_mieszkancem/ostrodzkie_lamiglowki  

3. Pracę należy przesłać w formie tekstu w wiadomości mailowej lub skanu lub zdjęcia wraz ze 
skanem/zdjęciem podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) na 
adres mailowy: ratajczyk@um.ostroda.pl w terminie do 03.04.2020 r.  

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej 
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

5. Jedna osoba może złożyć tylko jedną pracę. 
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora bezterminowej, 

nieodpłatnej i nieograniczonej zgody na ich wykorzystanie, a z chwilą ich złożenia stają się własnością 
organizatora i nie mogą być zwrócone. 

7. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne  
i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.  

8. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa pracy rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym 
Regulaminem.  

9. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym 
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej 
oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac. 

10. Każda praca zostaje oznaczona przypisanym numerem. 
 

III. Czas trwania konkursu i ocena prac konkursowych 
 
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia zamieszczenia na stronie www.ostroda.pl do dnia  

3 kwietnia 2020 r. 
2. Nadesłane mailowo prace zostaną zebrane przez urzędników Urzędu Miejskiego w Ostródzie,  

a następnie przekazane Komisji Konkursowej. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od dnia złożenia prac. 
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IV. Zasady oceny i nagrody 
 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 
a) zgodność pracy z tematyką konkursu, 
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 
c) poprawność stylistyczna i językowa, 
d) samodzielność i oryginalność, 
e) możliwość wykorzystania pracy, jako oficjalnych życzeń Burmistrza Miasta Ostródy. 

2. Oceny pracy dokona Komisja Konkursowa. 
3. Komisja Konkursowa w każdej kategorii wiekowej wyłoni miejsca: I, II i III. Dopuszcza się również 

przyznanie wyróżnień. 
4. Nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane jako oficjalne życzenia Burmistrza Miasta Ostróda. 
5. Wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie oraz miejscu ogłoszenia wyników i sposobie 

przekazania nagród. 
 

V. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez 

Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (tel. 642-94-00, adres  e-mail: um@um.ostroda.pl). 
2. W Urzędzie Miejskim w Ostródzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30. 
3. Pani/Pana/ dziecka dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu i  na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje 
państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 
z obowiązującym prawem. 

4. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestnika konkursu, rodzica, opiekuna prawnego, klasy do 
której uczęszcza dziecko, telefonu kontaktowego  będą przetwarzane przez Urząd Miejski w ramach 
prowadzenia dokumentacji i w celach informacyjnych związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 
konkursu literackiego „Życzenia Wielkanocne”. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
w  pkt. 4 celów, a  po tym czasie przez okres do 2 lat w zakresie wymaganym przez przepisy 
obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych osobowych może wynikać także z terminów 
dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, dane osobowe 
zostaną usunięte. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości 
udziału w konkursie literackim „Życzenia Wielkanocne”. 

10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w wydawnictwach reklamowych, 
okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 
3. Niniejszy regulamin dostępny będzie wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Ostródzie (www.ostroda.pl), portalu społecznościowym Facebook (Miasto Ostróda  
i Ostródzkie Łamigłówki). 

 
 
 
Załączniki: 
1. Wzór formularza zgłoszeniowego. 
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Załącznik nr 1 
do regulaminu konkursu Życzenia Wielkanocne” 

 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO KONKURSU LITERACKIEGO „ŻYCZENIA WIELKANOCNE” 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

 
Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki – jeśli jest pełnoletni/-a,  
a w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzica / opiekuna prawnego*  
 
……………………………………………………………...…………………...……………………………… 
 

Adres korespondencyjny (do przesłania nagrody): ……………………....………………………………….. 
 

Numer telefonu: ……………...……………………………………………..…………………………………  
 

Adres e-mail: ………………...……………………………………………..…………………………………  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych: Urząd Miejski 
w Ostródzie, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta; 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, tel. 
89 642 94 00, e-mail um@um.ostroda.pl w celu przeprowadzenia Konkursu literackiego „Życzenia 
wielkanocne” oraz prowadzenia innych działań informacyjnych i dokumentacji związanej  
z konkursem.                      
 
Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem konkursu, treścią klauzuli obowiązku 
informacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązkach administratora i moich 
prawach, oraz z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych.  

 
*) Niepotrzebne skreślić 
 
 

Imię i nazwisko uczestnika / uczestniczki: 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
                 
Kategoria – proszę zaznaczyć (X): 

 klasa I-III szkoły podstawowej 

 klasa IV-VI szkoły podstawowej 

 klasa VII-VIII szkoły podstawowej i wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych 

 
 
 

…………..…………………….................................................................. 
Data i podpis autora / rodzica / opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) 

 
 
 

NUMER (nada organizator) 


