
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2022 

 

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 

 

z dnia 28 luty 2022 r. 

 

w sprawie organizacji i ustalenia Regulaminu Konkursu pn.: „Katyń ocalić 

od zapomnienia”. 

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834)  

 

 

zarządzam,  co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Zarządzam organizację i ustalam Regulamin Konkursu pn.: „Katyń ocalić od zapomnienia”, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

§ 2  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



 

Załącznik 

do zarządzenia Nr 29/2022 

        Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 

z dnia 28 luty 2022 r. 

 

 

Regulamin Konkursu pn.: „Katyń ocalić od zapomnienia” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs pn.: ,,Katyń ocalić od zapomnienia”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany 

przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, zwanego dalej Organizatorem.  

2. Celem Konkursu jest wyłonienie, zaprezentowanie i nagrodzenie prac plastycznych 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie Pruszcz 

Gdańskiego, poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i upamiętnienie ofiar mordu 

katyńskiego. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Konkursu, 

b) Uczestniku - należy przez to rozumieć Uczestnika Konkursu, 

c) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Konkursową. 

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki Konkursu zawarte  

w Regulaminie. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych: klasy VI - VIII i szkół 

ponadpodstawowych w Pruszczu Gdańskim.  

2. Prace plastyczne wykonywane są w następujących technikach: 

a) dowolna technika malarska (farby wodne, akwarelowe, plakatowe), 

b) dowolna technika rysunkowa (kredki ołówkowe, pastele suche, olejne, ołówek, sepia, 

węgiel). 

3. Prac uczniów oceniane będą w następujących kategoriach: 

a) technika malarska - szkoła podstawowa klasy VI - VIII i szkoła ponadpodstawowa, 

b) technika rysunkowa - szkoła podstawowa klasy VI - VIII i szkoła ponadpodstawowa.  

4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom. 

5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę. 

 

                                             



 

§ 3 Czas trwania Konkursu i zgłaszanie prac 

1. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 30 marca 2022 r.  

2. Prace w kopercie z dopiskiem ,,Katyń ocalić od zapomnienia” należy nadesłać  

w terminie do 30 marca 2022 r. na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 

20, 83-000 Pruszcz Gdański lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta.  

3. Na każdej pracy należy umieścić: pieczątkę szkoły, czytelnie imię i nazwisko ucznia 

oraz klasę. 

 

§ 4 Ocena i nagrody 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową odrębnym zarządzeniem, rozstrzygnięcie 

Konkursu nastąpi w kwietniu 2022 r. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników.  

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej  

telefonicznie. 

4. Przewidziane są: 

a) trzy nagrody główne i wyróżnienia w kategorii technika malarska,  

b) trzy nagrody główne i wyróżnienia w kategorii technika rysunkowa.  

 

§ 5 Wykorzystanie prac nadesłanych na Konkurs 

Zgłoszenie Utworu w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez 

Uczestnika oświadczenia, że zgłoszone przez niego prace zostały wykonane przez niego 

osobiście oraz że posiada do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie.  

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego  

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę 

Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik można się  

skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, jednak podanie danych osobowych (imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres e-mail) oraz ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne dla udziału 

Uczestnika w Konkursie. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie dane osobowe 

mailto:iod@pruszcz-gdanski.pl


 

Uczestnika (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu, stronie 

miasta na portalu Facebook oraz zostaną udostępnione redakcji „Wieści Pruszcza”  

i redakcjom lokalnych gazet. 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą członkowie Komisji Konkursowych, 

użytkownicy strony internetowej miasta oraz strony miasta na portalu Facebook, 

czytelnicy Wieści Pruszcza i redakcje lokalnych gazet. 

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.   

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu   

i nagrodzenia uczestników.  

8. Uczestnicy posiadają prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych 

od Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie 

trwania Konkursu.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

5. Ewentualne spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Organizatora. 


