
Regulamin konkursu „Świąteczne dekorowanie w gminie Śmigiel” 
Edycja 4 – Grudzień 2018 

 

I. CEL KONKURSU 

Konkurs ma na celu integrację lokalnej społeczności poprzez motywowanie 
mieszkańców do działań na rzecz gminy. 

II. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski Śmigla, znajdujący się przy pl. Wojska 
Polskiego 6 w Śmiglu. 

III. UDZIAŁ W KONKURSIE 

1. Konkurs organizowany jest dla wszystkich mieszkańców gminy Śmigiel, chcących 
udekorować dom/balkon/bramę/ogród z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne, 
telefoniczne lub indywidualne zgłoszenie domu/balkonu/bramy/ogrodu z 
podaniem: 
a. imienia i nazwiska zgłaszającego, 
b. adresu obiektu, 
c. rodzaju obiektu (dom/balkon/brama/ogród), 
d. kontaktowego numeru telefonu. 

3. Udziału w konkursie nie może wziąć zdobywca 1 miejsca w poprzedniej edycji. 

4. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim 
Śmigla (pokój nr 21), telefonicznie - 65 518 69 11 lub drogą e-mailową 
- promocja@smigiel.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: ”konkurs 
świąteczny”). 

IV. NAGRODY 

1. Fundatorami nagród są: 

 Urząd Miejski Śmigla, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, 

 Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z o.o. 

2. Laureaci otrzymają nagrody o wartości: 

 Za I miejsce – 500 złotych, 

 Za II miejsce – 400 złotych, 

 Za III miejsce –  300 złotych. 

3. Organizator ma prawo przyznać wyróżnienia. 



4. Zwycięzca dodatkowo będzie miał prawo udziału w pracach komisji konkursowej 
w kolejnej edycji konkursu. 

V. KRYTERIA OCENY 

Ocenie poddane zostaną: 
a. pomysłowość, 
b. technika wykonania, 
c. estetyka dekoracji. 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po dokonaniu wizji lokalnych wszystkich 
zgłoszonych domów/obiektów przez komisję konkursową powołaną przez 
Burmistrza Śmigla. 

2. Komisja przed dokonaniem wizji powiadomi uczestników o planowanym terminie 
przejazdu. 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego – www.smigiel.pl najpóźniej 11 stycznia 2019 r. 

VII. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 

4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w 

celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami 

prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Śmigla. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach, zakresie i 

przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, 

wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 

pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja 

Regulaminu i zgłoszenie udziału w konkursie stanowi zawarcie umowy) oraz 

art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, 

jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania 

danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) 

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w 

dowolnym momencie. 

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez 

Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać 



się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres 

Administratora. 

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w 

związku z udziałem w konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy 

sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

 

Inspektorem ochrony danych jest Pan Jarosław Bartkowiak, 

urzadmiejski@smigiel.pl. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do organizatora konkursu. 

2. Sprawy sporne rozstrzygać będzie komisja konkursowa. 

 

Burmistrz Śmigla 

/-/ Małgorzata Adamczak 


