
                                                                                                   
 Regulamin konkursu plastycznego 

na najładniejszą ozdobę świąteczną  
 

I. Organizator 
Organizatorem konkursu jest Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko. 
II. Cele konkursu

– kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i  kreatywności dzieci i młodzieży
– pobudzenie aktywności twórczej wśród uczniów radomszczańskich przedszkoli i szkół

III. Tematyka konkursu
a) Tematyka konkursu dotyczy wykonania ozdób  świątecznych związanych z Bożym 
Narodzeniem np. bombek, łańcuchów i ozdób choinkowych, stroików itp.
b) Każda ozdoba musi zawierać logo miasta Radomska w kolorze. 
IV. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną jest skierowany do uczniów przedszkoli i szkół 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Radomsko. 
2. Ozdoba musi być oryginalna, wykonana specjalnie na potrzeby konkursu  dla Miasta 
Radomska. 
3. Uczestnikami konkursu na ozdobę świąteczną mogą być wyłącznie  przedszkolaki i  uczniowie
szkół podstwowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Radomsko .  
4. Organizator oraz członkowie Jury, a także ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w 
konkursie.
5. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba  może zgłosić do konkursu jedną ozdobę.
6. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z  możliwością zastosowania 
techniki mieszanej. 
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na 
ozdobę świąteczną.
V. Termin i miejsce nadsyłania prac
a) Prace konkursowe powinny być dostarczone osobiście,  w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 6 grudnia 2019 roku  na adres: Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97 – 500 Radomsko, 
Wydział Informacji i Promocji. Każda praca konkursowa musi być opatrzona kartą zgłoszenia  
(załącznik nr 1).
b) Dostarczone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i stanowią  własność Organizatora.
VI. Kryteria oceny projektów i sposób oceniania
1. Prace konkursowe będą oceniane w następujących  kategoriach:
   a) przedszkolaki
   b) uczniowie klas I – IV
   c) uczniowie klas V - VIII
2. Nadesłane prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
- zgodność  z celem Konkursu,
- wyrazistość przekazu,
- pomysłowość,
- estetyka wykonania ,
- oryginalność projektu.



2. Zgłoszone do konkursu ozdoby zostaną ocenione pod względem spełnienia w/w kryteriów 
przez Jury powołane przez Organizatora. 
3. Decyzje Jury zapadną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 
przewodniczącego.
4.Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. 
VII. Nagrody
1. Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii konkursowej,  otrzymają nagrody ufundowane 
przez Miasto Radomsko.  
2.Dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród przez Jury.
VIII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości
Wyniki konkursu na  najładniejszą ozdobę świąteczną zostaną ogłoszone 15 grudnia br. podczas
imprezy plenerowej "Wigilijne spotkanie radomszczan",  na oficjalnej stronie internetowej 
Organizatora www.radomsko.pl oraz w social mediach . 
IX. Unieważnienie konkursu 
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 
1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2. gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu, 
3. zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora. 
X. Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie 
narusza on praw autorskich osób trzecich (karta zgłoszenia). 
2. Laureat konkursu przekazuje Organizatorowi wszelkie przenaszalne prawa autorskie do pracy
konkursowej na wszystkich polach eksploatacji.
3. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które otrzymały nagrodę w innym konkursie. 
XI.Klauzula informacyjna
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko, 97-500 Radomsko, 
ul. Tysiąclecia 5, 44 685 45 00, 44 685 45 10, 44 685 45 20.
2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Radomsko pod adresem e-
mail: abi@radomsko.pl.
3.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji 
konkursu na najładniejszą ozdobę świąteczną.
4.Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający 
z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6.Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
XII.Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację
nagrodzonej pracy konkursowej w mediach. 
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu 
na najładniejszą ozdobę świąteczną. 
4. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach 
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 
XIII. Kontakt: 
Informacje związane z konkursem można uzyskać w Urzędzie Miasta w Radomsku, 
ul. Tysiąclecia 5, w Wydziale Informacji i Promocji, pod numerem telefonu: 44 685 45 29, na 
stronie Organizatora: www. radomsko.pl, e-mail: promocja@radomsko.pl oraz na oficjalnym 
profilu facebooka Radomsko Miasto Otwarte.
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