
 
Regulamin konkursu plastycznego 

"Rodzinne ozdoby choinkowe" 
 
Organizatorzy: 
Burmistrz Ciechanowca 
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 
Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu 
 
Założenia konkursu: 
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do rodzin zamieszkałych w Dekanacie 
Ciechanowieckim oraz Gminie Ciechanowiec. Głównym celem konkursu jest 
zainspirowanie rodzin do wspólnego zaprojektowania i wykonania co najmniej 2 ozdób 
choinkowych (bombka, łańcuch, gwiazdka albo innego rodzaju ozdoba choinkowa), co 
pozwoli na miłe a zarazem twórcze spędzenie czasu w gronie najbliższych oraz 
umocnienie więzi pokoleniowych. 
 
Warunki konkursu: 

– każda rodzina dostarcza na konkurs min. Dwie ozdoby, które można zawiesić na choince  

– ozdoby choinkowe muszą posiadać solidnie zamontowane zawieszki 

– mile widziane ozdoby wykonane z materiałów odpornych na niekorzystne warunki 
atmosferyczne 

– każda rodzina będzie oceniana całościowo, czyli wszystkie jej prace powinny mieć 
przytwierdzone jednobrzmiące metryczki z danymi: 
imię/imiona i nazwisko autora/autorów, miejscowość i telefon kontaktowy 

 
Inne: 
Prace należy dostarczyć do siedziby COKiS (ul. Mostowa 6) do 12 grudnia 2022 r.  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 
 
Ocena prac konkursowych: 
Każda z dostarczonych prac zostanie nagrodzona. 
 
O terminie podsumowania konkursu oraz rozdania nagród będziemy informować 
uczestników telefonicznie.  
 
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 517 874 256 
 
 
Uwaga:  

– Prace i prawa autorskie przechodzą na własność organizatora (COKiS), który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac 
konkursowych bez wypłacania honorariów autorom. 

– Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z konkursem [Zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)]. Jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z 
regulaminem Konkursu oraz został poinformowany przez administratora danych osobowych o prawie do wglądu do swoich danych, 
prawie żądania ich zmiany oraz usunięcia. 

– Każdy uczestnik udziela zgody na rejestrację przez organizatorów wizerunku swojego i swojego dziecka. Niniejsza zgoda obejmuje 
wszelkie formy publikacji o tym wydarzeniu w celach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności rozpowszechnianie w Inter-
necie: na stronie internetowej www.ciechanowiec.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook (w ramach profilu COKiS lub po-
wiązanego) – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, cza-
sowo ani terytorialnie. 

– Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ciechanowiec.pl/


 

 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że: 
1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu z 
siedzibą przy ul. Mostowej 6, 18-230 Ciechanowiec, adres e-mail: cokis@ciechanowiec.pl  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ciechanowiec.pl 
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ocena prac, przyznanie nagród oraz wyróżnień w 
konkursie plastycznym „Rodzinne Ozdoby choinkowe 2021”. 
3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane od opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu 
realizacji zadań wynikających z organizacji przedsięwzięcia. Odbiorcami danych mogą być również 
instytucje upoważnione z mocy prawa. 
6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Administrator danych będzie przekazywać dane osobowe do firmy ubezpieczeniowej. 
7. Dane osobowe zgromadzone w celu organizacji przedsięwzięcia będą przechowywane przez 
Administratora do momentu realizacji tego celu lub cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie. 
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
9. Przetwarzanie danych nie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi podejmowania decyzji, 
w tym profilowania. 
10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 


