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REGULAMIN KONKURSU 

WYMYŚL SWOJĄ IMPREZĘ SPORTOWĄ  
 

 

I.  Postanowienia ogólne: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kościuszki 22a,  

telefon kontaktowy 536 180 463  

2. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży do lat 18-stu 

 

3. Konkurs odbywa się w ramach akcji OSTRODZKIE ŁAMIGŁÓWKI, koordynowanej przez Urząd Miejski w Ostródzie. Celem akcji jest zachęcenie uczestników do pozostania w domach na czas trwania zagrożenia 
koronawirusem. 

 

II.  Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs polega na Wymyśleniu Imprezy Sportowej na terenie Ostródy  
2. Autorem pracy zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba  

3. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 prace  

4. W przypadku osób niepełnoletnich, warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – 

wraz z pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Dostarczenie karty zgłoszeniowej odbywa się tą samą drogą, co 
dostarczenie pracy, czyli elektronicznie: organizatorzy@ocsir.pl  

5. W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeniowej, praca nie będzie oceniana przez komisję. 
6. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu 

kontaktowego, szkoła, klasa, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia, przy czym Organizator upubliczni tylko te dane, które są ważne z punktu widzenia kryteriów konkursu. 
7. Prawa autorskie do prac wykonanych przez Uczestników Konkursu powinny należeć do Uczestników 

Konkursu, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw. 

8. Wszystkie prace zgłoszone na Konkurs, przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem po stronie 

Uczestnika praw autorskich. 

9. W przypadku chęci dalszego wykorzystania pracy przez Organizatora lub inny podmiot na inne cele niezwiązane z konkursem, np. na cele promocji Miasta Ostróda, pomiędzy Organizatorem,  a Uczestnikiem zostanie zawarta odrębna umowa na przeniesienie praw autorskich. 

 

III.   Termin i warunki dostarczenia prac: 

 

1. Prace konkursowe wraz wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć 

w do dnia 29.03.2020.  Organizator zastrzega sobie przedłużenie terminu składania prac.  
2. Prace oraz karty zgłoszenia mogą być składane wyłącznie w sposób elektroniczny, to znaczy na adres 

mailowy organizatorzy@ocsir.pl 

3. Decyduje data wpływu. 
4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
 

IV.  Zasady oceny i przyznawania nagród: 
 

1. Komisja konkursowa przyzna nagrody: 

a) I miejsce – organizacja imprezy sportowej, tablet, sprzęt sportowy  
b) II miejsce –   głośnik bezprzewodowy, sprzęt sportowy  
c) III miejsce – słuchawki bezprzewodowe, sprzęt sportowy 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 
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3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 
5. Wyniki Konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną ogłoszone w na stronie 

www.ocsir.pl  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu wyznaczonym przez Organizatora terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie. 

 

 

III.  Informacja na temat przetwarzania 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 OCSIR w Ostródzie reprezentowany przez dyrektora 

Tadeusza Czyczela , 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 22a  
2. Administrator wyznaczył został Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr tel.  

89 646 08 13 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu i  na podstawie wcześniej udzielonej zgody 
w zakresie i celu określonym w treści zgody zamieszczonej w formularzu zgłoszeniowym (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje Pani/Panu 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. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestnika konkursu, rodzica, opiekuna prawnego, wieku uczestnika konkursu, telefonu kontaktowego, szkoły i klasy uczestnika  będą przetwarzane przez 
Administratora w ramach prowadzenia dokumentacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz w celach informacyjnych związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu. 

5. Pani/Pana dane 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 oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ……………nazwa podmiotu………  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w  pkt. 

4 celów, a  po tym czasie przez okres do 2 lat. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte. 
8. Posiada Pani/Pan 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. 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w konkursie. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 

 

VI.  Postanowienia dodatkowe: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz terminów, w szczególności w przypadkach zajścia okoliczności, które trudno przewidzieć wcześniej. 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 
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Karta zgłoszeniowa  

 

Do konkursu WYMYŚL SWOJĄ IMPREZĘ SPORTOWĄ  
 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo. 
Kartę należy złożyć/ podpisać indywidualnie – każdy Uczestnik osobno. 

 

 Imię i nazwisko Uczestnika:  ....................................................................................... 

 Szkoła Uczestnika (jeśli dotyczy):  ....................................................................................... 

 

Klasa (jeśli dotyczy):   ....................................................................................... 

 

Wiek:      ……………. lat  

 Jeśli praca jest składana grupowo, proszę wpisać nazwę lub oznaczenie grupy:  
 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowo w przypadku uczestników/uczestniczek niepełnoletnich: 

 Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego):   ....................................................... 

 

Telefon kontaktowy do rodzica(opiekuna prawnego):   ....................................................... 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść w całości. 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ mojego dziecka (jeśli dotyczy) przez 
Administratora Danych: ………….dane instytucji………., 14-100 Ostróda, ul. ………………., w celu przeprowadzenia konkursu na „……………………………….”. 

2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku na stronach internetowych miasta Ostródy, w gazetach i innych publikatorach w sposób ogólnie przyjęty. 
3. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, obowiązkach administratora i moich prawach, oraz  z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych.  
 

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

Podpis AUTORA i data 

 

 

.................................................................. Podpis rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) i data 

 

 Ostróda, dnia ........................ 2020 r. 

 

 

 Sposób dostarczenia Karty zgłoszenia: 
− jednocześnie ze złożeniem pracy konkursowej 
− zdjęcie lub skan wypełnionej karty należy dostarczyć drogą elektroniczną  na adres …………………. 

 

 


