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REGULAMIN KONKURSU 
 

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 
 

 

§ 1. 

Organizator i przedmiot konkursu 
 
 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” (zwane 

dalej: Organizatorem) z siedzibą w Czosnowie, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów.  
2. Partnerem Konkursu jest Multicentrum Misja Kampinos.   
3. Celem konkursu jest:  

− umożliwienie uczestnikom zaprezentowanie swojego talentu,  
− rozwijanie twórczej inicjatywy, pomysłowości i wiary we własne siły,  
− rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań,  
− popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,  
− rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży,  
− uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.  

4. Wszystkie nadesłane prace, po uprzednim umieszczeniu życzeń, zostaną wysłane  

do instytucji publicznych. 

 

§ 2. 

Założenia organizacyjne 
 
 

1. Konkurs trwa od 20 listopada 2020 r. Prace konkursowe należy nadesłać pocztą 

tradycyjną lub dostarczyć osobiście do 4 grudnia br. do godziny 16:00 do biura 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.  
2. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.  
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży wg. następujących kategorii:  

a) klasy I-III szkoły podstawowej  
b) klasy IV-VI szkoły podstawowej  
c) klasy VII-VIII szkoły podstawowej  

4. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  dzieci  i  młodzież  zamieszkująca  obszar  działania  
Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” tj. gmin Błonie, Czosnów, Izabelin, 
Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie od 7 do 11 grudnia 2020 na fanpage 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.  
6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną  

i samodzielnie wykonaną pracę.  
7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy, podania autora oraz akceptację regulaminu. 
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§ 3. 

Forma prezentacji pracy konkursowej 
 

 

1. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje jedną kartkę świąteczną w formacie max. A5  

(po złożeniu) wybranymi przez siebie płaskimi technikami plastycznymi m.in. 

rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie.  
2. Praca powinna mieć format książeczki – dekoracji podlega tylko zewnętrzna część kartki.  
3. Wewnętrzna część kartki powinna zostać pozostawiona pusta – bez jakichkolwiek 

zapisów oraz dekoracji.  
4. Zabronione jest wykorzystywanie elementów gotowych lub wykonanych w technice 

komputerowej oraz wszelkich produktów spożywczych tj. kasza, makaron, ryż itp.  
5. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora w prawym dolnym rogu 

części zewnętrznej. 
 

 

§ 4. 

Warunki uczestnictwa 
 
 

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Stowarzyszenia „Między 

Wisłą a Kampinosem”, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów.  

2. Do pracy konkursowej na oddzielnej kartce należy dostarczyć następujące dane: imię  

i nazwisko, mail lub telefon oraz wskazanie kategorii. Prosimy o czytelne uzupełnienie 

danych.   

3. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest załączyć do pracy konkursowej 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.  
4. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika  do pracy konkursowej zobowiązany jest dołączyć  

klauzulę RODO stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Prace nie zawierające wskazanych wyżej elementów nie będą podlegały ocenie. 
 

 

§ 5. 

Kryteria oceny i wybór zwycięzców 
 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.  
2. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:  

− oryginalność,  
− zgodność z tematem,  
− kreatywność i wyobraźnia,  
− estetyka wykonania.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna.  
4. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 
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§ 6. 

Postanowienia końcowe 
 
 

1. Nadesłane prace muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie 

publikowanymi oraz nieprzedstawianymi z innych konkursach.  
2. Organizator dopuszcza możliwość pomocy rodzica przy wykonywaniu pracy 

konkursowej.  
3. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Konkursu.  
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej:  

a. Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” www.lgdkampinos.pl  
b. w biurze siedziby Organizatora. 

 
5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Między 

Wisłą a Kampinosem” z siedzibą w miejscowości Czosnów, pod adresem: ul. 

Gminna 6, 05-152 Czosnów, wpisaną w rejestrze stowarzyszeń, innych 
 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000315116, NIP: 5311648 

− administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 
 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z realizacją 

konkurs Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  
2016 r.,  

− Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji konkursu 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz do momentu odwołania 

zgody,  
− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

współpracujące przy realizacji konkursu Stowarzyszenia „Między Wisłą 
 

a Kampinosem”, 
 

− 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, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

http://www.lgdkampinos.pl/
mailto:iodo@rt-net.pl
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− ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
− podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych  
− może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursu Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem”. 
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Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
 

Miejscowość i data 
 
 
 
 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
 

 

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………….,  
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym w Konkursie pn. „Najpiękniejsza 

kartka bożonarodzeniowa”. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 
 

Oświadczam, że uczestnik, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym zamieszkuje 
zgodnie z § 2 pkt 3 obszar działania Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. 

 

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art.13 Ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

obowiązująca od dnia 25.05.2018 r. 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Między Wisłą  

a Kampinosem” z siedzibą w miejscowości Czosnów, pod adresem: ul. Gminna 6,  

05-152 Czosnów, wpisaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

pod numerem KRS: 0000315116, NIP: 5311648415, 
 

− administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 
 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z realizacją 

konkurs Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
 

− Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji konkursu 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz do momentu odwołania zgody, 
 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
 

współpracujące przy realizacji konkursu Stowarzyszenia „Między Wisłą  

a Kampinosem”, 
 

− 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, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
 

− ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
− podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych 

może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursu Stowarzyszenia „Między 

Wisłą a Kampinosem”. 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

(miejscowość, data) 

 

(czytelny podpis) 

mailto:iodo@rt-net.pl

