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REGULAMIN KONKURSU 
na kartkę bożonarodzeniową Miasta Mińsk Mazowiecki 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu na projekt kartki bożonarodzeniowej zwanego dalej 

konkursem jest Miasto Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 

ul. Konstytucji 3 Maja 1, zwane dalej Organizatorem. 

2. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Hanna Kiraga – starszy 

inspektor ds. promocji w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 

Mińsk Mazowiecki, tel. 25 759 53 35. 

3. Celem konkursu jest: 

 wyłonienie najciekawszej pracy plastycznej o tematyce związanej ze 

Świętami Bożego Narodzenia, która zostanie wykorzystana w projekcie 

kartki bożonarodzeniowej Miasta Mińsk Mazowiecki, 

 rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej, wyobraźni i wrażliwości 

estetycznej dzieci i młodzieży, 

 kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 



ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta 

Mińsk Mazowiecki. 

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

 klasy 0 – III, 

 klasy IV-VIII. 

3. Temat pracy: „Moje Boże Narodzenie” 

 prace związane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia nie powinny być 

wcześniej nigdzie prezentowane lub publikowane, nie powinny również być 

wykorzystywane w innych konkursach.  

4. Technika wykonania: 

 format prac: A4, technika wykonania dowolna, pozwalająca na 

zeskanowanie lub sfotografowanie pracy bez jej uszczerbku, 

 praca powinna zawierać logo Miasta Mińsk Mazowiecki lub miejsce na jego 

umieszczenie. 

5. Uczestnik może być autorem jednej pracy. Każda praca powinna być 

wykonana samodzielnie, przez jednego autora.  

6. Każda wykonana praca musi zawierać: 

 imię i nazwisko autora, 

 klasę, nazwę i adres szkoły, 

 podpisane oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa 

autorskie do wykonanej pracy (załącznik do regulaminu) przez autora i 

rodzica. 

7. Nadesłane prace bez elementów wymienionych w ust. 6, nie będą brały 

udziału w konkursie. 

8. Sposób nadsyłania prac: 

prosimy o: 

 sfotografowanie podpisanej pracy konkursowej (jedno zdjęcie) tak, aby jak 

najdokładniej odzwierciedlić jej rzeczywisty wygląd;  

 uzupełnienie i podpisanie oświadczenia uczestnika konkursu 

potwierdzającego jego prawa autorskie do wykonanej pracy (załącznik do 

regulaminu) przez autora i rodzica; 

 przesłanie zdjęcia pracy i skanu podpisanego oświadczenia na adres 

mailowy swojej szkoły do 26 listopada 2021 r. 

W treści maila należy podać imię i nazwisko autora pracy, klasę  i nazwę 

szkoły. 

Tytuł maila „Zgłoszenie – konkurs na kartkę bożonarodzeniową”.  

Prace konkursowe nadesłane bez uzupełnionego i podpisanego oświadczenia 

nie będą brały udziału w konkursie. 



SPOSÓB WYŁONIENIA NAJLEPSZEJ PRACY 

1. Wykonane przez uczniów prace zostaną poddane ocenie w dwóch etapach: 

1/ pierwszy etap konkursu: spośród wykonanych prac, na terenie danej 

szkoły, należy wybrać do pięciu w danej kategorii wiekowej i przesłać je 

wraz ze scanami podpisanych oświadczeń do Urzędu Miasta Mińsk 

Mazowiecki drogą elektroniczną na adres marta.chrost@umminskmaz.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 r. 

2/ drugi etap konkursu: Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace, 

przyznając nagrody i wyróżnienia. Przy ocenie pracy Komisja będzie brała 

pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, samodzielność i 

staranność. 

3/ Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.minsk-maz.pl do  

10 grudnia 2021 r. Placówki zostaną powiadomione o wyniku konkursu i 

sposobie przekazania nagród. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 

__________________ 

Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu oraz w zgłoszeniu pracy konkursowej 

jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku 

Mazowieckim, kontakt: sekretariat@umminskmaz.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

iod@umminskmaz.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu, 

zamieszczenia artykułu w Gazecie Samorządowej MIM oraz na stronie internetowej www.minsk-

maz.pl, portalach społecznościowych miasta oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z 

przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2018 r, poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 

RODO – usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. 

Stawki 2. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane w zakresie imienia, 

nazwiska laureatów konkursu będą udostępnione w artykule w Gazecie Samorządowej MIM oraz na 

stronie internetowej www.minsk-maz.pl i portalach społecznościowych miasta. 

mailto:marta.chrost@umminskmaz.pl


Załącznik do Regulaminu Konkursu 

 

Mińsk Mazowiecki, …………………………… 

 

……………………………. 

(imię i nazwisko) 
 

……………………………. 

(klasa) 
 

……………………………. 

(nazwa szkoły) 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, że moja praca konkursowa przesłana w konkursie pt. „Moje Boże 

Narodzenie” jest wynikiem mojej samodzielnej pracy. 

2. Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr i praw osób trzecich, 

oraz, że posiadam pełnię praw autorskich do wykonanej pracy i przenoszę je na 

Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania 

oraz oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do 

wykonanej pracy na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: 

zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, 

udostępnianie na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach 

promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do 

obrotu. 

3. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w Regulaminie Konkursu. 
 

.………………………………. 

(podpis autora pracy) 
 

………………………………… 

(podpis opiekuna prawnego) 

 

Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie danych mojego dziecka w zakresie 

imienia, nazwiska oraz informacji o szkole i klasie, do której dziecko uczęszcza w 

celu opublikowania informacji o wynikach Konkursu. 
 

………………………………… 

(podpis opiekuna prawnego) 


