
REGULAMIN KONKURSU 

„Ślimak z Nowego Miasta Lubawskiego” 

§ 1 

Organizator 
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego. Partnerem konkursu Gazeta 

Nowomiejska.  

 

§ 2 

Cele konkursu 
1. Promocja Nowego Miasta Lubawskiego jako miasta Cittaslow poprzez wystawienie stylizowanej 

przestrzennej formy artystycznej o kształcie ślimaka podczas Niedzieli Cittaslow, która odbędzie się 
w dniu 27 września 2020 r.  

2. Prezentacja talentów mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego i okolic. 

 

§ 3 

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ślimaka nawiązującego do logo Cittaslow, który winien mieć 
formę przestrzenną. Materiał, z którego będzie zrobiony ślimak pozostaje w gestii twórców. 

Wielkość co najmniej 20 cm i należy jednak pamiętać, że figura może być przewożona i ma być 
widoczna na stoisku wystawienniczym. 

§ 4 

Kryteria oceny 
Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem: 

a)      pomysłowości w sposobie ujęcia tematu 

b)      nawiązania pracy do ideałów ruchu Cittaslow 

c)      wartości estetycznej 

§ 5 

Uczestnicy konkursu 
1.      W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Nowego Miasta 

Lubawskiego i okolic oraz spełniające warunki przedstawione w niniejszym regulaminie. W przypadku 

osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

2.        Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 1 pracę. 

§ 6 

Etapy konkursu 
     8 września – 25 września 2020 r. - rozpowszechnienie informacji o konkursie i prace komisji 

konkursowej. 

     do 22 września 2020 r – termin przyjmowania prac. Prace należy dostarczać do Sekretariatu Urzędu 

Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1.  

   27 września 2020 r. – ogłoszenie wyników. 

 

 

 

 



§ 7 

Nagrody 
1.  Komisja konkursowa wyłoni jedną zwycięską pracę.  

2.   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki.  

3.   Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  

w Nowym Mieście Lubawskim (www.umnowemiasto.pl) oraz Gazety Nowomiejskiej i profilach 

społecznościowych.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1.      Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 

2.      Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3.   Prace zostaną wykorzystane do stworzenia w późniejszym czasie wystawy. Autorzy prac zostaną 
wymienieni z imienia i nazwiska. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania 

prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

5.  Do złożonej pracy konkursowej musi być dołączona czytelna metryczka z imieniem, nazwiskiem, 

numerem telefonu autora, ewentualnie ze wskazaniem klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza. Do 

pracy musi być dołączona podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 

6.      Praca nie będzie oceniana w przypadku, gdy dotrze do organizatora po terminie, będzie uszkodzona lub 

nie będzie zawierała metryczki, o której mowa w § 8 pkt 5. 

7.      Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane indywidualnie lub przy pomocy 

rodzica/opiekuna. 

8.      Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w 

środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie. 

9.     Prace przechodzą na własność organizatora Konkursu.  

10.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac. 

11.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 września 2020 r. Przekazanie upominków nastąpi w formie i 

terminie ustalonym ze Uczestnikami konkursu. 

12.  Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych  

13.  Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator. 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Ślimak z Nowego Miasta Lubawskiego” 

 

ZGODA 
na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku przez 

Administratora Danych tj. Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie reprezentowaną przez 

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego (13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, tel. 

56 4729619, e-mail: urzad@umnowemiasto.pl).  

2. Niniejsza zgoda upoważnia Administratora Danych do rozpowszechniania danych osobowych, 

w tym mojego wizerunku, w celach informacyjnych bez ograniczeń czasowych na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. 

3. Poza wizerunkiem, wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: 

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………………………………………………………………. 

Wiek ………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że na zdjęciu dołączonym do niniejszej zgody znajduje się mój wizerunek. 

4. Wyrażam zgodę na dokonanie przez Administratora Danych zmian i modyfikacji zdjęcia, 

niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej oraz 

wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym w artykuły, newsy itp.  

5. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w pkt 5 nie wymagają odrębnego 

przeze mnie zatwierdzenia.  

6. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o treści stanowiącej załącznik do 

niniejszej zgody.  

7. Udzielenie zgody na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz innych danych osobowych, o 

których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i następuje nieodpłatnie.   

 

 

 

 …………………………………………………………………………... 
(Data i podpis uczestnika konkursu (lub jego rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Ślimak z Nowego Miasta Lubawskiego” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska reprezentowana przez Burmistrza Nowego Miasta 

Lubawskiego, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel. 56 472 96 10, fax. 56 474 27 14, e-mail: 

urzad@umnowemiasto.pl  

 

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim można uzyskać kierując 

korespondencję na adres e-mail: iod@umnowemiasto.pl  

 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań realizowanych przez Urząd Miejski, w tym 

zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), zadań zleconych i powierzonych z zakresu 

administracji rządowej oraz zadań z zakresu organów administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumień 
z tymi organami.   

Przetwarzanie danych osobowych, które wynika bezpośrednio z nałożonego obowiązku prawnego odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

2. Państwa dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu: 

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

b) wykonania zobowiązań zawartych w umowie, w której Państwo jesteście stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO, 

c) ochrony żywotnych Państwa interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.  

3. W przypadku realizacji zadań ustawowych, obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w 

pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

        

IV. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej, ubezpieczeniowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

V. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

 

VI. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, przez czas niezbędny do realizacji 

celów dla których dane zostały pozyskane, zaś w przypadku zawartych umów - do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Czas i sposób przechowywania Państwa danych osobowych realizowany 

jest w sposób wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z 

nadaną dokumentacji kategorią archiwalną. 
   

VII. W ramach uprawnień dotyczących danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu – na podstawie art. 15 RODO, 

2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – na 

podstawie art. 16 RODO, 

3. Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO (prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej), 

4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie uzyskania zgody – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, 

5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na podstawie art. 17 RODO, 

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego 

wniosku) – na podstawie art. 18 RODO. 

 

VIII. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej albo też przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora. 

 

IX. Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa    


