
REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ NA BOŻE NARODZENIE 2017

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Niniejszy  regulamin  określa  warunki  Konkursu  na  najładniejszą  kartkę  na  Boże

Narodzenie 2017.
2.  Organizatorem konkursu jest Gmina Wołomin.
3.  Prace konkursowe można składać  w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada

2017 roku.
4.  Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu określonego w ustępie 3.
5.  Celem konkursu jest  promocja tradycji  i  twórczości  dzieci  i  młodzieży  w Gminie

Wołomin. Spośród zgłoszonych kartek świątecznych Komisja konkursowa wybierze 3
najładniejsze,  które  zostaną  oficjalnymi  kartkami  Gminy  Wołomin  na  Boże
Narodzenie 2017 oraz zostaną wysłane do organizacji, firm w kraju i za granicą wraz
z  życzeniami  świątecznymi  od  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej
w Wołominie, Burmistrza Wołomina i mieszkańców Gminy Wołomin.

6. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
 Kategoria A - dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III,
Kategoria B - dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VII,
Kategoria C - dla uczniów szkół gimnazjalnych.

2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
1. Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  (uczniów  szkół

podstawowych  i  gimnazjalnych)  z  terenu  Gminy  Wołomin  i  podzielony  jest  na
2 etapy:

a)  etap wewnątrz placówki, w ramach którego Komisja konkursowa powołana
przez Dyrektora Szkoły  wybierze  nie  więcej  niż  10 najlepszych prac  spośród
uczniów swojej szkoły i przekaże je do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

b) etap w Urzędzie Miejskim, w ramach którego Komisja konkursowa powołana
przez Burmistrza Wołomina wybierze 3 najładniejsze kartki świąteczne spośród
dostarczonych prac.

2. Zadanie  konkursowe  polega  na  przygotowaniu  kartki  świątecznej  wykonanej
w formacie A4 (nie złożony), dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej
(rysunkowej,  malarskiej,  papierowego  kolażu),  umożliwiającej  przygotowanie
projektu poligraficznego i druk. Prace wykonane z elementów przestrzennych typu
plastelina,  modelina,  patyczki,  kasze,  makarony  itp.  będą  odrzucane.  Na  każdej
kartce koniecznie wymagany jest element akcentujący związek z Gminą Wołomin.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
4. Pracę należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria

(A lub B lub C), imię i nazwisko autora plakatu, nazwa i nr szkoły, klasa.
5. Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu).
6. Prace można składać osobiście w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji 

Urzędu Miejskiego w Wołominie (II p., pokój 210) lub za pośrednictwem poczty pod
adresem: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
z dopiskiem –  KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ NA BOŻE NARODZENIE 2017, 
przy czym nieprzekraczalny termin wpłynięcia prac to 24 listopada 2017 r.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek
przesyłanych pocztą.



3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Złożone prace będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności

z tematyką konkursu oraz kreatywności twórców.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 grudnia 2017 r. 
3. W ramach Konkursu jury wyłoni trzech laureatów, po jednym w każdej kategorii.
4. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów, wskazania ich większej liczby

oraz przyznania nagród dodatkowych.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wolomin.org oraz

na profilu facebooka: Wołomin.
6. Nagrodami w niniejszym konkursie będą:

a) druk w 100 egzemplarzach lub więcej każdej wygranej propozycji  kartki
świątecznej oraz ich wysyłka do instytucji,  organizacji,  firm w kraju i  za
granicą  wraz  z  życzeniami  świątecznymi  od  Przewodniczącego  Rady
Miejskiej  w  Wołominie,  Burmistrza  Wołomina  oraz  mieszkańców  wraz
z podaniem imienia, nazwiska, klasy i szkoły zwycięzcy.

b) 10 egzemplarzy wydrukowanej zwycięskiej kartki dla autora.
c) nagrody  rzeczowe  dla  zwycięzców  o  wartości  500  złotych  (pięciuset

złotych) w każdej kategorii.
7. Wręczenie nagród nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia

Konkursu.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.
9. Poprzez  złożenie  pracy  na  Konkurs,  autor  wyraża  zgodę  na  publikowanie  jej  na

stronach  internetowych,  w  materiałach,  wydawnictwach  informacyjnych
i promocyjnych Gminy Wołomin wraz z podaniem autorstwa.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
2. Zgłoszenie  pracy  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  przez  Uczestnika

Konkursu warunków Regulaminu.
3. Uczestnicy,  którzy  nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych

w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
4. Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie

internetowej Organizatora www.wolomin.org od dnia ogłoszenia Konkursu.
5. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 471).
7. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych

Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922) . Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo
dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania,  w  tym  celu  powinni
skontaktować  się  oni  z  Organizatorem,  który  jest  administratorem  danych
w  rozumieniu  Ustawy  o  Ochronie  Danych  Osobowych.  Podanie  danych  jest
dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
9. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 22 763 30 17 lub  

e-mailowo: joanna.zero@wolomin.org.pl

http://www.wolomin.org/
http://www.wolomin.org/


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

....................................................
imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

...............................................................
telefon kontaktowy/ adres e-mail 

OŚWIADCZENIE 1 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka .............................................................................................
         (imię i nazwisko)

w Konkursie na najładniejszą kartkę na Boże Narodzenie 2017 organizowanym przez Gminę 
Wołomin, a także oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu. 

.......................................                                               .......................................................................... 
                 (data)                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)
 
Oświadczam, że praca złożona na Konkurs na najładniejszą kartkę na Boże Narodzenie 2017 
organizowany przez Gminę Wołomin, została wykonana samodzielnie przez: 

................................................................................................. 
                                       (imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz 
prawami osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

.......................................                                               .......................................................................... 
                   (data)                                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)  

OŚWIADCZENIE 2 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do
realizacji  Konkursu na najładniejszą kartkę  na Boże Narodzenie  2017 z  godnie z  ustawą z  dnia
29 sierpnia 1997r.  o  ochronie  danych osobowych (t.j.  Dz.  U.  z  2016 r.,  poz.  922 z  poźn.  zm.).
Wyrażam  zgodę  na  opublikowanie  imienia,  nazwiska  oraz  wizerunku  mojego  dziecka
w publikacjach Organizatora, na stronach internetowych i mediach. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 
1. Administratorem danych osobowych Konkursu jest Gmina Wołomin.
2. Dane będą przetwarzane dla realizacji Konkursu. Nie przewiduje się przekazywania danych. 

......................................                                                .......................................................................... 
           (data)                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)


