
 

 

Zarządzenie Nr 838/ 2589/18 

Prezydenta Miasta Koszalina 

z dnia 29.10. 2018 roku 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego na wykonanie projektu kartki 

świątecznej na Święta Bożego Narodzenia 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 

roku poz. 446, poz. 1579) oraz § 16 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015 

r. zarządzam, co następuje:  

§ 1. Ogłaszam konkurs plastyczny na wykonanie projektu kartki świątecznej na Święta Bożego 

Narodzenia.  

§ 2. Regulamin konkursu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.  

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji. 

§ 4. Nadzór na wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 832/2581/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17.10.2018 

roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego na wykonanie projektu kartki 

świątecznej na Święta Bożego Narodzenia 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

Piotr Jedliński  

 

 

Prezydent Miasta Koszalina  



Załącznik do Zarządzenia  

Nr 838/ 2589/18 

Prezydenta Miasta Koszalina  

z dnia 29.10. 2018 roku           

 

 

 

Regulamin 

konkursu plastycznego na wykonanie projekt kartki świątecznej 

na Święta Bożego Narodzenia 

 

 

1. Cel konkursu  

Celem konkursu jest wykonanie projektu kartki świątecznej dotyczącej Świąt Bożego Narodzenia.  

Ze zgłoszonych projektów będą wybrane dwie prace, które będą wykorzystane do wykonania kartek 

świątecznych z życzeniami od Prezydenta Miasta Koszalina.  

2. Organizator konkursu  

Ogłaszającym konkursu na wykonanie projektu kartki świątecznej jest Prezydent Miasta Koszalina, zwany 

dalej Organizatorem.  

3. Osoba upoważniona do kontaktów  

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Lidia Dzienisiewicz, Inspektor w Wydziale Komunikacji 

Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, tel.: 94 348 88 85, e-mail: 

lidia.dzienisiewicz@um.koszalin.pl.  

4. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie 

a) konkurs jest skierowany do uczniów:  

- szkół podstawowych i gimnazjów  

- szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  

oraz uczestników ośrodków wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej i członków organizacji 

pozarządowych mieszczących się na terenie Koszalina.  

b) do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną ankietę według wzoru nr 1, która stanowi załącznik 

do Regulaminu konkursu plastycznego na wykonanie projekt kartki świątecznej na Święta Bożego 

Narodzenia, 

c) technika prac jest dowolna np.: rysunek, malarstwo, grafika, itp.  

d) format prac: płaski - A4,  

e) w pracy mają wystąpić łącznie dwa motywy związany ze Świętami Bożego Narodzenia i miastem 

Koszalin (prace niezwiązane z tematyką konkursu zostaną odrzucone),  

f) jedna osoba niepełnosprawna może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,  



g) pracę konkursową należy dostarczyć w wersji papierowej do Kancelarii Urzędu Miejskiego 

w Koszalinie, pokój nr 19 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 

6-7, 75-007 Koszalin, z dopiskiem: „Projekt kartki na święta Bożego Narodzenia”.  

5. Termin zgłaszania projektu kartki świątecznej. Projekt należy dostarczyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 19 listopada 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). 

6. Rozstrzygnięcie konkursu  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 listopada 2018 roku.  

7. Nagrody konkursowe  

Zwycięzcom konkursu wyłonionych dwóch projektów zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości - 

500 zł każda.  

8. Postanowienia końcowe:  

a) przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie,  

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonej pracy,  

c) Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu zgłoszonej pracy,  

d) zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie wręczenia nagród,  

e) zwycięzcy konkursu projektu kartki świątecznej przekażą prawa autorskie Organizatorowi do 

wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.  

 

 

 

 

 

  Piotr Jedliński  

 

 

Prezydent Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wzór nr 1  

do Regulaminu konkursu plastycznego na 

wykonanie  projektu kartki świątecznej 

                                                                              na Święta Bożego Narodzenia 

 

 

Zgłoszenie do konkursu plastycznego na wykonanie projektu kartki świątecznej 

na Święta Bożego Narodzenia 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej: 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….……………………… 

 

Wiek autora pracy konkursowej: 

 

…………………………..……………………… 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego autora pracy: 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….……………………… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/wychowawcy autora pracy 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….……………………… 

 

Adres szkoły/placówki/organizacji pozarządowej, do której uczęszcza autor: 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….……………………… 

 

Imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie wyników konkursu  

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….……………………… 

 

Oświadczam, że autor pracy konkursowej  ma orzeczoną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. 

Oświadczam, że w przypadku zwycięstwa w konkursie przekażą prawa autorskie Organizatorowi – Urzędowi 

Miejskiemu w Koszalinie do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.  



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez 

Urząd Miejski w Koszalinie dla potrzeb związanych z konkursem plastycznym na wykonanie projektu 

kartki świątecznej na Święta Bożego Narodzenia. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta 

Koszalina Piotra Jedlińskiego, Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, nr tel. 0-94-348- 88-52, e-mail: 

um.koszalin@um.koszalin.pl 

W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki, Urząd 

Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 0-94-348-88-42, e-mail: iodo@um.koszalin.pl  

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 lit. a RODO, na podstawie Zarządzenie 

Nr Zarządzenie Nr 832/2581/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17.10.2018 roku w sprawie 

ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego na wykonanie projektu kartki świątecznej na 

Święta Bożego Narodzenia 

 

Dane przetwarzane są wyłącznie  w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego na wykonanie projektu 

kartki świątecznej na Święta Bożego Narodzenia 

 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane 1 rok, od dnia 

podania do publicznej wiadomości wyników konkursu plastycznego na wykonanie projektu kartki 

świątecznej na Święta Bożego Narodzenia, do czasu przekazania do zniszczenia projektów 

konkursowych.  

Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie 

plastycznym na wykonanie projektu kartki świątecznej na Święta Bożego Narodzenia  

Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na 

przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. 

Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne 

z prawem. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie  

ul Stawki 2. 

W Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym. 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy konkursowej 

mailto:um.koszalin@um.koszalin.pl

