
REGULAMIN KONKURSU 
 Konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny 

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest miasto Wodzisław Śląski,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

II. TERMIN
Konkurs rozpoczyna się 28 listopada 2020 r. i kończy 18 grudnia 2020 r.

III. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest zaprezentowanie zdolności artystycznych mieszkańców Wodzisławia 
Śląskiego. Wodzisławianie będą mogli wykazać się talentem za sprawą własnoręcznie robionych 
stroików świątecznych, które będą nawiązywać nie tylko do świąt, ale również do kolorystyki 
przypisanej naszemu miastu. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba mieszkająca 
w Wodzisławiu Śląskim, z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. 
Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
Warunkiem jest to, aby każda praca zawierała kolorystykę charakterystyczną dla Wodzisławia 
Śląskiego, a mianowicie elementy granatowe, czerwone lub szare.
2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach:

 I etap – stworzenie własnego stroika,
 II etap – wybranie przez komisję konkursową prac zasługujących na I, II, III miejsce oraz 

3 wyróżnień.
3. Każdy uczestnik, grupa/rodzina może złożyć jedną pracę.
4. W konkursie brać udział mogą wodzisławianie w następujących kategoriach:

 dzieci do 10. roku życia,
 młodzież od 11. do 18. roku życia,
 osoby dorosłe,
 kategoria rodzinna/grupowa (praca grupowa całych rodzin/grup).

5. Stroik wykonany może być z dowolnych materiałów, aczkolwiek musi być wykonany 
własnoręcznie. Stroiki gotowe, zakupione przez uczestników, będą dyskwalifikowane.
6. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej www.wodzislaw-slaski.pl.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Przystąpienie do konkursu możliwe jest w terminie od 28  listopada 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.
2. Zdjęcia prac konkursowych należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: 
foto@wodzislaw-slaski.pl, do 18 grudnia 2020 r. (do końca dnia).  Każdy z uczestników z pracą 
konkursową powinien przesłać skan podpisanego oświadczenia, natomiast osoby niepełnoletnie 
zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów.
2. Komisja konkursowa wybierze prace nagrodzone do 22 grudnia 2020 r.
3. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
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VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1.Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie:

 Mieczysław Kieca – prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego,
 Anna Szweda-Piguła – rzecznik prasowy UM w Wodzisławiu Śląskim i naczelnik Wydziału 

Dialogu, Promocji i Kultury UM w Wodzisławiu Śląskim,
 Katarzyna Rokowska-Szyroki – główny specjalista ds. wizerunku i promocji UM w 

Wodzisławiu Śląskim.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu komisji konkursowej.
3.Kryteria oceny zgłoszeń konkursowych przez komisję konkursową:
- kreatywność,
- wykorzystane materiały,
- uwzględnienie wymogów regulaminowych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest prezydent
miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami oraz w celu przekazania
nagrody zwycięzcy konkursu i ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe mogą być również
przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
3. Przekazanie  przez  uczestników danych  osobowych organizatorowi  ma charakter  dobrowolny.
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
4. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników biegnie od momentu ich przekazania przez
uczestników do zakończenia  konkursu,  przekazania  nagród,  zakończenia  promocji  konkursu  za
pośrednictwem mediów i przekazania informacji do mediów.
5. Po zakończeniu  działań  określonych w punkcie  VII.  Przetwarzanie  danych osobowych ad.  4
niniejszego regulaminu dane zostaną zniszczone. 

VIII. NAGRODA
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na miejskim Facebooku Zwycięzcom konkursu zostaną 
wręczone nagrody. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii w Polsce, nagrody zostaną przekazane
w późniejszym terminie, o którym organizatorzy poinformują za pośrednictwem miejskich social 
mediów.


