
REGULAMIN KONKURSU

pn. „Bądź człowiek, nie cZŁOwiek”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest miasto Wodzisław Śląski,

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

II. TERMIN

Konkurs rozpoczyna się 2 listopada 2021 r. i kończy 2 grudnia 2021 r.

III. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na powszechność i powagę zjawiska mowy nienawiść., 

walka z hejtem oraz zaprezentowanie zdolności artystycznych mieszkańców Wodzisławia 

Śląskiego.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba 

zamieszkująca Wodzisław Śląski, z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia 

Śląskiego. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów

prawnych.

2.  Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach:

I etap – stworzenie własnej pracy,

II etap – wybranie przez komisję konkursową prac zasługujących na I, II, III miejsce.

3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

4. Praca może być wykonana dowolną techniką: plastyczną, literacką, multimedialną, musi 

być pracą własnoręczną. Prace gotowe, zakupione przez uczestników, będą 

dyskwalifikowane.

5. 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 2 listopada 2021 r. do 2 grudnia 2021

r. do godziny 15:00.

http://www.wodzislaw-slaski.pl/


2. Każdy z uczestników wraz z pracą konkursową powinien złożyć podpisane oświadczenie, 

natomiast osoby niepełnoletnie - zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodziców 

lub opiekunów.

3. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem twórcy oraz powinna zawierać 

informacje, w jaki sposób można się z daną osobą skontaktować (np. numer telefonu).

4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 10 grudnia 2021 r. za pośrednictwem 

strony internetowej miasta.

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie:

- Mieczysław Kieca – prezydent Wodzisławia Śląskiego,

- Anna Szweda-Piguła – dyrektor Centrum Rozwoju Miasta, naczelnik Wydziału Dialogu, 

Promocji i Kultury, rzecznik prasowy UM w Wodzisławiu Śląskim,

- Klaudia Bartkowiak – główny specjalista ds. komunikacji i promocji miasta UM 

w Wodzisławiu Śląskim.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu komisji konkursowej.

3. Kryteria oceny zgłoszeń konkursowych przez komisję konkursową:

- kreatywność,

- interpretacja hasła kampanijnego „Bądź człowiek, nie cZŁOwiek”, nawiązującego do walki 

z mową nienawiści i hejtem,

- uwzględnienie wymogów regulaminowych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne lecz niezbędne do realizacji następujących celów przetwarzania: konkurs pn. „Bądź

człowiek, nie cZŁOwiek”.

2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w 

przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

3. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych wyrażonej powyżej, jest prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego, 

ul. Bogumińska 4. 44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl.

4. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

pisemnie kierując korespondencję pod adres: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 

Wodzisław Śląski z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: 

iod@wodzislaw-slaski.pl

mailto:iod@wodzislaw-slaski.pl
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5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań ustawowych, 

uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.

7. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia 

postępowania, ale nie krócej niż określony w Instrukcji Kancelaryjnej dla Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego oraz przepisami określonymi w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pełna treść „Klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/ w zakładce 

Ochrona danych osobowych lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. 

Bogumińska 4B, pok. 115, 116.

VIII. NAGRODA

Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody. Informacja o miejscu i terminie wręczenia 

zostanie podana do 10 grudnia 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej miasta. 


