Regulamin II edycji Konkursu na najładniejszą ozdobę świąteczną na
choinkę
§ 1 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Miasto Kobyłka.

§ 2 Cel konkursu
Aktywizacja mieszkańców do czynnego włączenia się w kreowanie pozytywnego wizerunku
Miasta oraz promowanie utalentowanych plastycznie mieszkańców.

§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Miasta Kobyłka w dowolnym wieku.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie ozdoby choinkowej.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Prace zgłoszone do konkursu muszą być własnego autorstwa.
6. Zakres wykonania pracy konkursowej: ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie,
techniką dowolną przy użyciu różnych materiałów plastycznych, ale i nie tylko, w
formie umożliwiającej zawieszenie jej na choince.
7. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom.
8. Poprzez udział w konkursie uczestnik zgadza się, aby jego praca została zawieszona
na choince w Urzędzie Miasta, ul. Wołomińska 1.

§ 4 Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik nr 1
w przypadku osób pełnoletnich lub załącznik nr 2 w przypadku osób niepełnoletnich)
oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu należy złożyć w Urzędzie Miasta Kobyłka,
w Wydziale Promocji i Informacji ul. Wołomińska 1, w pokoju nr 20.
2. Termin składania prac upływa w dniu 14.12.2020 r. o godz. 18.00. Prace złożone
po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.
3. Każda praca powinna być dostarczona w opakowaniu, opisana imieniem i nazwiskiem
autora.

§ 5 Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
1. Konkurs będzie rozstrzygnięty w formie głosowania online przez mieszkańców za
pomocą oficjalnego profilu Miasta Kobyłka w mediach społecznościowych pod
adresem
https://www.facebook.com/MojaKobylka
administrowanych
przez
Organizatora.
2. Wszystkie prace zostaną sfotografowane przez Wydział Promocji i Informacji.
Następnie zostaną udostępnione na profilu Miasta Kobyłka określonym w ust. 1.
3. Głosowanie polegać będzie na oddaniu głosu za pomocą polubienia „polajkowania”
wybranego zdjęcia.
4. Głosowanie trwać będzie od 15.12.2020 (po ukazaniu się zdjęć na profilu) do
20.12.2020 do godz. 23:59:59.
5. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w dniu 21.12.2020 r. do godz. 12:00.
6. Wszystkie prace konkursowe zawisną na choince w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul.
Wołomińska 1.

§ 6 Nagrody
1. Nagrody w konkursie funduje Urząd Miasta Kobyłka.
2. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca w dwóch kategoriach:
dziecko i dorosły.
I miejsce – bon o wartości 150zł
II miejsce – bon o wartości 100zł
III miejsce – bon o wartości 50zł
3. Organizator konkursu przewiduje wręczenie wyróżnień.
4. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom konkursu między 21-23.12.2020 r. przez
Wydział Promocji i Informacji w Urzędzie Miasta przy ul. Wołomińskiej 1, pokój nr
20 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na odbiór lub dostarczone
bezpośrednio pod adres zwycięzcy określony w formularzu zgłoszeniowym.

§ 7 Prawa autorskie
1. Przez złożenie pracy w konkursie uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne,
nieograniczone prawa autorskie do złożonej pracy, a także, że została przez niego
wykonana osobiście i że przysługują mu pełne prawa majątkowe. Prace zgłaszane na
konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także przyjętych norm obyczajowych.

2. Poprzez złożenie pracy w konkursie uczestnik zezwala na publikowanie jej zdjęć na
profilu Miasta Kobyłka określonym w § 5 ust. 1 oraz na stronie www.kobylka.pl.

§ 8 Zapisy regulaminu konkursu odnoszące się do przetwarzania i administrowania
danymi osobowymi uczestników konkursu lub ich opiekunów prawnych
1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a)

imię i nazwisko uczestnika konkursu

b)

imię i nazwisko opiekuna prawnego

c)

adres miejsca zamieszkania uczestnika konkursu

d)

numer telefonu kontaktowego uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego

e)

adres e-mail uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu udziału w
konkursie w okresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury konkursowej.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w
akcji. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych
b) poprawiania danych
c) prawo sprzeciwu
d) usunięcia swoich danych osobowych
4. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Urząd Miasta
Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka. Kontakt do Inspektora Danych
Osobowych: iod@kobylka.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z
10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz 1781).

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora konkursu
www.kobylka.pl, oraz w Urzędzie Miasta Kobyłka, w Wydziale Promocji i Informacji
ul. Wołomińska 1, w pokoju nr 20.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje
Organizator.

3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoważne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
5. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
6. Organizator konkursu nie zwraca złożonych prac konkursowych.
7. W imieniu Organizatora wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela Pani
Klaudia Jaworska, Tel.: (22) 760 70 79, e-mail: klaudia.jaworska@kobylka.pl.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020 r.

