
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg 

nr 276/2021 
z dnia 26.11.2021 

 
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RODZINNEGO  

NA BOMBKĘ CHOINKOWĄ 
„Mój Dom – Gmina Tworóg” 

ubierzmy wspólną choinkę 
1. Postanowienia ogólne : 

1.1 Organizator konkursu : Urząd Gminy Tworóg (Gmina Tworóg), z siedzibą w  
Tworogu, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg 

1.2 Uczestnicy Konkursu – dobrowolna grupa wiekowa,  prace mogą być 
wykonane przez całe rodziny. 

1.3 Cel konkursu :  
- poznanie elementów dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny – gminy 
Tworóg, jej walorów przyrodniczych, krajobrazowych, architektonicznych, 
znaków identyfikujących (herb, flaga, kolory itp.) 
- poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej Świąt 
Bożego Narodzenia 
- stworzenie możliwości promowania własnych dokonań twórczych  
- integracja rodziny jako podstawowej jednostki w społeczeństwie 
- integracja społeczności gminy Tworóg, poprzez ozdobienie wspólnej choinki 
w holu tut. Urzędu (na parterze)  

1.4 Warunki uczestnictwa : 
- Konkurs polega na wykonaniu bombki świątecznej nawiązującej do 
charakteru gminy Tworóg (jej walorów, skojarzeń lub znaków 
identyfikujących), z możliwością zawieszenia na choince. Choinka ma 
wysokość 3 m.  
- Bombka powinna być zrobiona według własnego projektu, dowolną techniką 
z dowolnego materiału. Bombki szklane, należy odpowiednio zabezpieczyć, 
gdyż potłuczone nie będą podlegały ocenie Komisji.  
- Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub rodzinnie. 
- Autorem pracy – zgłoszonej bombki musi być jedna osoba dorosła, zwana na 
potrzeby Konkursu – Uczestnikiem. 
- Jeden Uczestnik – osoba, może zgłosić jedną pracę. 
- Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie 
wykonanej pracy wraz z kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik do 
niniejszego Regulaminu oraz spełnienie innych warunków zawartych w 
Regulaminie, w odpowiednim terminie, wyznaczonym niniejszym 
Regulaminem. W innym przypadku praca nie będzie oceniana przez Komisję. 

 
2.  Przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tworóg  
z siedzibą Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg której 
przedstawicielem jest Wójt Gminy Tworóg,  
z którym można się skontaktować pod nr telefonu: (32) 285 74 93 lub pisząc na adres 
email: gmina@tworog.pl;  



- Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: 
iod@csw.edu.pl; 
- Celem przetwarzania Państwa danych osobowych są działania promujące Gminę 
Tworóg; 
- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit e 
rozporządzenia 2016/679 RODO w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, a w przypadku rozpowszechniania wizerunku 
podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 RODO  
w związku z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych; 
- Dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały 
zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 
r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach; 
- Odbiorcy danych osobowych: 
a) odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą 

strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na 
mocy przepisów prawa, 

b) odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są 
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi 
Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla 
użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych; 

- Przysługuje Państwu: 

a) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

b) wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym, wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem;  

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2; 

- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. 

 
3. Prawa autorskie do prac wykonanych przez Uczestników Konkursu winny należeć do 

nich. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w 
przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw 
wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 

4. Nie dopuszcza się zgłoszenia prac zakupionych, pozyskanych oraz wytworzonych 
przed terminem ogłoszenia Konkursu. 
 

5. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu, będą wykorzystane do ozdobienia wspólnej 
gminnej choinki, która co roku zdobi hol na parterze budynku urzędu gminy Tworóg.  

 
6. Termin i warunki zgłoszenia prac: 

6.1 Termin dostarczenia prac upływa 17 grudnia 2021 roku o godzinie 13.00. 
6.2 Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane. 
6.3 Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do 

Organizatora – na adres : URZĄD GMINY TWORÓG  Ul. Zamkowa 16,  
42-690 Tworóg, pokój 114 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu : 
poniedziałek 7.00-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-
13.00. 

 



7. Zasady oceniania i przyznawania nagród: 
7.1 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, zwana 

dalej Komisją, wyłoniona przez wójta gminy Tworóg.  
7.2 Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
7.3 Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez 

Komisję. 
7.4 Komisja podczas oceny prac weźmie pod uwagę nawiązanie do charakteru 

gminy Tworóg, oryginalność, estetykę wykonania pracy, nawiązanie do 
tradycji, wykorzystanie materiałów naturalnych. 

 
  8.  Nagrody w konkursie : 
  8.1 Komisja przyzna nagrody : 

- I miejsce o wartości 100 zł,  
- II miejsce o wartości 75 zł,  
- III miejsce o wartości 50 zł, 
jako bony towarowe do sklepu sieciowego (oferującego książki, gry i inne 
akcesoria upominkowe), wybranego przez Organizatora. 

8.2 Dopuszcza się przyznanie trzech nagród równorzędnych (ex aequo).  
8.3 Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia – drobne upominki.  
 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród. 
9.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 24.12.2021 r. na stronie 
internetowej www.tworog.pl oraz na gminnym FB, poprzez podanie imienia i 
nazwiska Uczestnika. 
9.2 Sposób wręczenia nagród zostanie ogłoszony wraz  z wynikami Konkursu – 

będzie on uzależniony od sytuacji epidemii Covid-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KARTA ZGŁOSZENIOWA  

DO GMINNEGO KONKURSU RODZINNEGO  
NA BOMBKĘ CHOINKOWĄ  
„Mój Dom – Gmina Tworóg” 

 

Tytuł pracy: 
………………………………………………………….………………………………….. 

Wyjaśnienie tytułu: (proszę krótko opisać zastosowany motyw nawiązujący do Gminy Tworóg) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko autora - Uczestnika: 
…………………..……………………….…………………………………….……………… 

e-mail Uczestnika: 
……………………………..………………….………………………………………………. 

nr tel. Uczestnika: 
…………………………………………….…………………………………………………... 

Uczestnik oświadcza, że praca przesłana na konkurs jest wyłącznie jego autorstwa oraz, że 
zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia. Uczestnik konkursu 
wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jego pracy (wystawa w formie ozdoby na choince 
w holu urzędu gminy Tworóg lub innej oraz na stronie internetowej urzędu gminy Tworóg 
oraz w mediach społecznościowych i innych materiałach promocyjnych gminy Tworóg. 

………………………………………………… 
                  (podpis Uczestnika)  
 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 
„Mój Dom – Gmina Tworóg” 

 
Oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego oraz mojego dziecka: 

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

(imię i nazwisko dziecka) 
 przez Gminę Tworóg w formie zdjęć lub filmu dokumentującego udział w konkursie  
pt. „Mój Dom - Gmina Tworóg”, w publikacjach promocyjnych (publikacje drukowane, 
kalendarz, ulotki, foldery, strona internetowa oraz media społecznościowe itp.) oraz na 
wszelkich innych dostępnych polach eksploatacji w formie elektronicznej i drukowanej. 
 

…….…………………………………………………… 
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w 
regulaminie konkursu. 


