
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY 
 

REGULAMIN 
 

 
 
CELE KONKURSU 

1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. 
2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej. 
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 
4. Stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie na 
najładniejszy stroik świąteczny. 

2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość. 
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika świątecznego. 

 
 
ZASADY KONKURSU 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez uczestnika Formularza 

Zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz ze stroikiem do punktu wyznaczonego przez 
Organizatora Konkursu.  

3. Wykonanie stroika świątecznego o dowolnej wielkości i kształcie. 
4. Możliwość zastosowania dowolnych technik, preferowane użycie materiałów 

naturalnych. 
5. Osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić tylko 1 stroik. 
6. Wykonane stroiki należy dostarczyć na Rynek Wielki w Zamościu (miejsce wskazane 

przez Organizatora), dnia 12.12.2021 r. na godz. 15:00.  
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.12.2021 r. podczas Jarmarku Świątecznego w 

Zamościu. Przewidywana godzina ogłoszenia wyników – 16:00. 
8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć jego osoby oraz 

asortymentu w ramach promocji wydarzenia. 
 
KRYTERIA I ZASADY OCENY 

1. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Wydziału 
Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość. 

2. Ocenie podlegać będzie oryginalność kompozycji, pomysłowość, estetyka wykonania, 
wykorzystanie materiałów naturalnych, brak elementów gotowych oraz wkład pracy. 

3. Zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe (miejsce: I – III). 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 



2. Organizator ma prawo wykorzystać zdjęcia wykonanych stroików świątecznych do 
celów promocyjnych. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, 

a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

regulaminu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 
wizerunku. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w sytuacji zaistnienia 
okoliczności od niego niezawinionych oraz niezależnych.  

  
 
 
Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 
telefon kontaktowy: 84 677 23 00). 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Radosława Kusaja, z którym mogą się 
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: iod@zamosc.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 
Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując 
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej 
Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania 
bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. 
2. W formularzu zgłoszeniowym zbieramy następujące dane osobowe: 
a) imię i nazwisko – podczas składania/wysyłania formularza zgłoszeniowego. Podczas wypełniania formularza 
zgłoszeniowego na organizowane przez nas wydarzenia, będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i 
nazwiska, abyśmy mieli możliwość nawiązania z Państwem kontaktu, 
b) numer telefonu – jest nam potrzebny w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, by skontaktować się z 
Państwem i znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie 
d) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia formularza na 
organizowane przez nas wydarzenie oraz kontaktujemy się z Państwem w związku z organizowanym przez nas 
wydarzeniem. 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z 
przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich 
przetwarzanie. 
4. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. 
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
6. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane 
dotyczą. 
7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. 
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 



e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w 
sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO); 
9. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej 
z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych 
osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą. 
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe 
przepisy. 

 
 


