
  

 

REGULAMIN KONKURSU „ Świąteczna Kartka od Prezydenta”  

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady 

udziału w konkursie pn. „Świąteczna Kartka od Prezydenta” (dalej: 
„Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury  w Tomaszowie 
Mazowieckim, zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 
Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 
II. CELE KONKURSU: 
a) propagowanie tradycji  i zwyczajów bożonarodzeniowych, 
b) rozbudzanie kreatywności  i wyobraźni artystycznej,  
c) rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych, 
d) twórcze spędzanie wolnego czasu. 

  
III. UCZESTNICY 
W Konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych  
z terenu  Tomaszowa Mazowieckiego. 
 
IV. ZASADY KONKURSU, TERMIN I MIEJSCE 
1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej - kartki świątecznej. 

Praca plastyczna powinna przedstawiać motyw świąteczny. 
2. Dopuszczalny format kartek świątecznych to A5 a technika wykonania 

powinna umożliwić wykonanie skanu. 
3. Konkurs  jest jednoetapowy i zostanie przeprowadzony w dniach 14–

24.11.2022 r. 
4. Termin składania prac upływa z dniem  24.11.2022 r. 
5. Prace należy dostarczyć na adres: Miejskie Centrum Kultury, plac 

Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki wraz z wypełnioną 
i podpisaną Kartą zgłoszeniową. Zgłoszenia pracy dokonuje rodzic 
(opiekun prawny) dziecka.  

6. Rodzić (opiekun prawny) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na 
korzystanie z projektu kartki świątecznej, zgodnie z zasadami opisanymi 
w Karcie zgłoszeniowej.  

 
V. OCENA I NAGRODY 
1. Organizator powoła Komisję Konkursową. 
2. Komisja będzie oceniała w szczególności:  

a) kreatywne podejście do tematu,  
b) oryginalność wykonania kartek,  
c) estetykę wykonania kartek. 

Praca, która zdobędzie pierwsze miejsce, zostanie wykorzystana jako projekt 
kartki świątecznej, która zostanie wydrukowana i rozesłana z życzeniami na 
święta Bożego Narodzenia od Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 
Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.  



  

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 listopada 2022 r. na stronie 
internetowej  MCK www.mck-tm.pl.   
 
VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.  
2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udziela 

wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy 
przepisów o ochronie danych, proszę skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mck-tm.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą:  
a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, a także wyłonienia 

zwycięzców oraz kontaktu i upublicznienia wyników Konkursu oraz 
prac konkursowych wraz z danymi Uczestników, na podstawie zgody 
Uczestnika – jego opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1lit. a RODO),  

b) w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

c) w celu promocji i propagowania kultury poprzez upublicznianie 
prezentacji konkursowych na podstawie interesu publicznego (art. 6 
ust. 1 lit. e RODO).  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem 
niezbędnym do udziału w Konkursie.  

5. Uczestnik (jego opiekun prawny) może wycofać zgodę na 
przetwarzanie danych, co jest równoważne ze zrezygnowaniem z 
udziału w Konkursie.  

6. Uczestnik (jego opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  

7. Dane osobowe uczestników (ich opiekunów prawnych) będą 
przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzców. Dane zwycięzców będą 
wykorzystywane przez okres realizacji Konkursu, a następnie zostaną 
zarchiwizowane.  

8. Uczestnik (jego opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa 
przetwarzanie danych osobowych.  

9. Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być 
udostępniane na stronach internetowych partnerów, sponsorów, 
współorganizatorów, a także w siedzibie Organizatora. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Przebieg Konkursu, w tym wizerunek osób w nim uczestniczących, będzie 
utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania i 
fotografie mogą zostać wykorzystane przez Organizatora oraz podmioty z 
nimi współdziałające w zakresie realizacji ich celów statutowych, jak również 



  

 

w pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego zlecenie 
publikacjach, prezentacjach, Internecie, materiałach filmowych, oraz innego 
rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i 
elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z 
organizacją Konkursu lub jego działalnością informacyjną lub promocyjną. 
Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Miejskim Centrum 
Kultury pod adresem e-mail:  kontakt@mck-tm.pl lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 44 712 23 69. 
Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego  
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 
Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia Konkursu i niewyłonienia 
laureatów.  
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami   
związanymi ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19.  
Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.



 

 

 


