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I. Postanowienia ogólne konkursu: 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa  

w Konkursie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Koszaliński z siedzibą   

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin. 

3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej z materiałów 

naturalnych, ekologicznych dowolną techniką.  

II. Zasady Konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest  dla mieszkańców powiatu koszalińskiego: 

a) dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, 

b) osób dorosłych, (w tym członków Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich,  

Akademii Seniorów. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu). Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej 

Organizatora: www.powiat.koszalin.pl. 

4. Przesłane prace  przechodzą na własność Organizatora. 

5. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, które do tej pory 

nie brały udziału we wcześniejszych konkursach, muszą być trwale podpisane 

np. przy pomocy doczepianej karteczki z danymi: nazwą Koła, Stowarzyszenia/ 

imię i nazwisko osoby indywidualnej oraz miejscowości będącej ich 

siedzibą/miejscem zamieszkania.   

III. Cel Konkursu: 

1. Kultywowanie i podtrzymanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi. 

2. Pobudzenie aktywności twórczej społeczeństwa z terenu powiatu 

koszalińskiego. 

3. Rozwijanie kreatywności i kształtowanie wyobraźni plastycznej, integracji 

poprzez wymianę doświadczeń w zakresie dekoracyjnym. 

4. Zdobycie umiejętności wykorzystania materiałów naturalnych  i odpadów 

zielonych  oraz promowanie ekologicznego stylu życia. 

5. Stworzenie mieszkańcom z terenu powiatu koszalińskiego możliwości 

prezentacji własnych dokonań twórczych. 

IV. Tematyka konkursu, techniki wykonania: 

1. Ozdoba, stroik  powinien nawiązywać do tradycji Świąt Wielkanocnych. 

2. Ozdoby/ stroiki, mogą być wykonane w dowolnej wielkości  

i kształcie (wiszące, stojące, leżące) itp. 

3. Preferowane użycie materiałów ekologicznych i naturalnych takich jak: 

- mech, 

- kora, 

- gałązki, 

- drewno, 

- papier, 

http://www.powiat.koszalin.pl/
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- nici, sznurek, włóczka, 

- koronka, 

- masa solna, 

- glina, 

- zasuszone rośliny, 

- wata, 

- tektura, 

- deska, 

- szkło, 

- wydmuszki. 

4. Możliwość zastosowania dowolnych technik, dopuszcza się wykorzystanie 

gotowych elementów (np. świeczki, elementy ceramiczne)  

V. Kategorie pracy Konkursowej: 

1. Ozdoba, typu: 

- stroik wiszący na okno lub drzwi;  

- stroik świąteczny na stół lub do koszyka wielkanocnego. 

VI. Kryteria i zasady oceny: 

1. Ocenie podlegać będzie oryginalność kompozycji, estetyka wykonania, trwałość 

pracy, wykorzystanie materiałów naturalnych, wkład pracy. 

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą pracownicy 

Starostwa Powiatowego  w Koszalinie oraz Samorządowego Centrum Kultury  

w Sarbinowie. 

VII. Nagrody: 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody:  

a) dzieci i młodzież, I, II, III miejsce, nagrody rzeczowe, 

b) osoby dorosłe nagrody pieniężne: 

- I miejsce: 800,00 zł 

- II miejsce:  600,00 zł 

- III miejsce: 400,00 zł 

2. Nagrody pochodzą ze środków powiatu koszalińskiego przeznaczonych  

na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 

VIII. Termin dostarczenia prac: 

1. Termin dostarczenia prac: do dnia  20 marca 2020 r. do godz. 14:00. 

2. Prace należy dostarczyć na adres:  Starostwo Powiatowe w Koszalinie                      

ul. Racławicka 13, (wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym) 

- Wydział Organizacyjny/ Biuro Promocji pok.414  (IV piętro). 

  tel. 94 714-01-78. 

IX. Rozstrzygnięcie Konkursu: 

1. Oceny złożonych prac konkursowych dokona Komisja  Konkursowa, której decyzja 

będzie ostateczna. 

2. Komisja może przyznać wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych dla wszystkich 

uczestników, w  zależności od liczby otrzymanych prac. 

3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.koszalin.pl 

oraz na portalu społecznościowym. 

4. O terminie przekazania nagród poinformujemy telefonicznie. 

X. Postanowienia końcowe:  

http://www.powiat.koszalin.pl/
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1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, 

o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 27 marca 2020 r.  

3. Organizator ma prawo wykonać zdjęcia otrzymanych prac do celów 

promocyjnych (w tym publikacji w mediach społecznościowych). 

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne  z zaakceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu                                                 

                                                                                                               na „Ekologiczne ozdoby Wielkanocne” 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

W Konkursie na „Ekologiczne ozdoby Wielkanocne” 

➔   dla  (KGW, Stowarzyszeń, Akademii Seniora) 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

Adres: ( nazwa KGW, Stowarzyszenia, Akademii Seniora) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba reprezentująca                                                                                   tel. kontaktowy 

 

ZAPOZNANO SIĘ Z REGULAMINEM POWIATOWEGO KONKURSU 

 PN: „EKOLOGICZNE OZDOBY WIELKANOCNE” 

 

………………………………….                                                         …………………………….  

Miejscowość, dnia                                                                                     Podpis osoby          

                                                                                                      reprezentującej uczestnika 

 

………………………………………………………………………………. 

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia: (data, podpis przyjmującego) 
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                                                                                                             Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu                                                       

                                                                                                               na „Ekologiczne ozdoby Wielkanocne” 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

W Konkursie na „Ekologiczne ozdoby Wielkanocne” 

➔        dla   (osób indywidualnych) 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 Imię i Nazwisko, adres zamieszkania 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

tel. kontaktowy                                                                                                      Podpis 

 

ZAPOZNANO SIĘ Z  REGULAMINEM POWIATOWEGO KONKURSU 

 PN: „EKOLOGICZNE OZDOBY WIELKANOCNE” 

 

………………………………….                                                           …………………………….  

Miejscowość, dnia                                                                                               Podpis  

                                                                                                       

………………………………………………………………………………. 

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia: (data, podpis przyjmującego) 
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Obowiązek informacyjny 

Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 

Zgodnie 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 (RODO) informuję, że z dniem 25 maja 2018 r.: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo 

Powiatowe z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13, 75-620 Koszalin 

reprezentowane przez Starostę Koszalińskiego (zwane dalej Starostwem); 

tel. 94 714 0189; fax – 94 714 01 31, e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl  

2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

(ABI)/Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie – Marzena Pawłowska, pok. 

408, IV piętro, tel. 94 714 01 95, e-mail: iod@powiat.koszalin.pl lub 

edukacja@powiat.koszalin.pl – mogą Państwo skontaktować się z ABI/IOD  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – 

telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie  - na adres jak wyżej. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych Pani/Pana - 

interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być 

przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez 

Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości 

rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienalężących do 

właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. 

Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje 

obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, 

a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO-

przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi 

Danych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie 

z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  i archiwizowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

mailto:poczta@powiat.koszalin.pl
mailto:iod@powiat.koszalin.pl
mailto:edukacja@powiat.koszalin.pl
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(*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 

8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych  

w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie 

danych osobowych uniemożliwi realizację Państwa wniosków – załatwienie 

sprawy. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

w tym również w formie profilowania.  

 

 

……………………………………………………… 

Podpis osoby fizycznej, której dane dotyczą 

 


