
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„Zakątek moich marzeń” 

(dalej zwanego „Konkursem”) 
 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. W okresie od 7 do 21 marca 2022 r. prowadzony jest konkurs plastyczny pt. „Zakątek moich 
marzeń”, zwany dalej Konkursem. 

2. Konkurs jest elementem konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta Torunia 
dotyczących zagospodarowania terenu przy ul. Krasińskiego 72 w Toruniu, obok miejskiej 
placówko opiekuńczo wychowawczej „Młody Las”. 

3. W ramach konkursu zostaną ocenione nadesłane przez uczestników do Organizatora wykonane 
samodzielnie prace plastyczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni placu przy ul. 
Krasińskiego 72 w Toruniu. 

4. Technika wykonania prac dowolna. 
5. Celem Konkursu jest: 

a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników, 
b) aktywizacja społeczna, 
c) rozwój umiejętności planowania przestrzennego, 
d) szerzenie wiedzy na temat zagospodarowania przestrzeni oraz działalności miasta. 

6. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego 
uczestników. 

 
§ 2. 

Organizator Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Torunia działający przy pomocy Wydziału 

Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, zwany dalej Organizatorem. 
2. Adres Organizatora: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały 

gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 
3. Adres poczty elektronicznej Organizatora: konsultacje@um.torun.pl. 
4. Osobą realizującą działania organizacyjne w ramach konkursu oraz upoważnioną do udzielania 

informacji organizacyjnych jego uczestnikom jest p. Krzysztof Duda, tel. 56 611 86 81, e-mail: 
k.duda@um.torun.pl 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: 
https://www.konsultacje.torun.pl/pl/jak-zagospodarowac-teren-przy-mlodym-lesie, w sekcji 
„Materiały do pobrania”. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w dostępie do ww. strony 
internetowej, powstałe po stronie uczestnika. 

 
§ 3. 

Założenia organizacyjne 
1. Uczestnikami konkursu, zwanymi dalej Autorami, mogą być dzieci będące uczniami szkół 

podstawowych mieszkające w Toruniu.  
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3. Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) do dnia 21.03.2022 na adres: 
Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 



 

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń 
 
z dopiskiem „Zakątek moich marzeń”.  
 
O dacie doręczenia przesyłki z Pracą Konkursową decyduje data wpływu do kancelarii urzędu. 
 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Autorów, wykonanymi samodzielnie, 
nigdzie wcześniej niepublikowanymi, jak i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie 
pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o prawdziwości powyższych 
zastrzeżeń. 

5. Do Pracy Konkursowej należy załączyć w formie pisemnej informację o Autorze pracy 
konkursowej, zawierającą następujące dane: 
a) imię i nazwisko Autora; 
b) wiek Autora oraz klasa, do której uczęszcza Autor; 
c) imię i nazwisko rodzica / opiekuna Autora; 
d) adres e-mail rodzica / opiekuna Autora; 
e) telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna Autora; 
f) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej. 

6. Imię i nazwisko Autora należy także umieścić na odwrocie złożonej Pracy Konkursowej. 
7. Powyższe informacje należy dołączyć na specjalnym formularzu, który stanowi załącznik do 

Regulaminu. 
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu, jest 

dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi Organizatorowi dokonanie oceny pracy 
konkursowej, do której nie dołączono kompletu informacji wskazanych w punkcie 5. 

9. Każdy Autor może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia przez Autora 
więcej niż jednej Pracy Konkursowej, w Konkursie będzie brała udział tylko Praca zgłoszona jako 
pierwsza. 

10. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy do 
Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności 
złożonego egzemplarza pracy. 

11. Rodzic / opiekun Autora przesyłając Pracę Konkursową wyraża zgodę na otrzymywanie poprzez 
podany adres e-mail informacji związanych z Konkursem i prezentację wizerunku w zakresie 
związanym z organizacją Konkursu. 

12. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie. 
13. Osoba nadsyłająca Pracę Konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm).  

 
§ 4. 

Ocena Prac Konkursowych i nagrody 
1. Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora 

Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji. 
2. Ocena Prac Konkursowych rozpocznie się następnego dnia po upływie terminu składania prac. 
3. Komisja Konkursowa wybierze laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas 1-3 (w kategorii dopuszczone zostaną także prace Autorów z klas „0”); 
b) uczniowie klas 4-6; 
c) uczniowie klas 7-8. 



 

4. W każdej z kategorii Komisja Konkursowa wyłoni po jednym laureacie pierwszej nagrody, a także 
maksymalnie do dwóch wyróżnień. 

5. Za zdobycie pierwszej nagrody Organizator przyzna voucher do sieci sklepów Empik, o wartości 
100 zł każdy. 

6. Za zdobycie wyróżnienia Organizator przyzna voucher do sieci sklepów Empik, o wartości 50 zł 
każdy. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania większej ilości nagród i wyróżnień w przypadku 
wysokiego poziomu artystycznego nadesłanych Prac Konkursowych, a także do odstąpienia od 
przyznania nagród i/lub wyróżnień jeżeli poziom nadesłanych Prac Konkursowych będzie niski. 

§ 5. 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 29.03.2022 na stronie 
internetowej Organizatora. 

2. Laureaci (rodzice / opiekunowie Autorów) zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach 
Konkursu telefonicznie lub mailowo do dnia 31.03.2022. 

 
§ 6. 

Ekspozycja i wykorzystanie Prac Konkursowych 
1. Złożenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: 
a) prezentacja na wystawie pokonkursowej, o ile Organizator postanowi o urządzeniu takiej 

wystawy; 
b) prezentacja podczas otwartych spotkań z mieszkańcami Torunia odbywających się w ramach 

konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu przy ul. Krasińskiego 72 
w Toruniu; 

c) fotografowanie, skanowanie i wprowadzanie do pamięci komputera i utrwalanie ich na 
twardym dysku i innych nośnikach danych w postaci plików komputerowych, a także 
kopiowanie tych plików i przesyłania za pomocą sieci internetowej; 

d) publikowanie plików, o których mowa w punkcie c) w sieci internetowej, w szczególności na 
miejskich stronach internetowych oraz na stronach serwisów społecznościowych Facebook, 
Instagram, Twitter zarządzanych przez Organizatora, w sposób umożliwiający dostęp do tych 
Prac w każdym momencie, z dowolnego miejsca na świecie; 

e) publikowanie w postaci druków w wydawnictwach Organizatora – własnych oraz 
realizowanych we współpracy z innymi wydawcami, w tym wydawcami prasy drukowanej i 
elektronicznej – ukazujących się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej w dowolnej liczbie 
egzemplarzy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do pierwszej publicznej prezentacji Prac Konkursowych. 
3. Prace Konkursowe, które zostaną wykorzystane zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu zostaną 

opatrzone imieniem i nazwiskiem Autora, chyba że Autor / jego rodzic / opiekun prawny złoży 
pisemne oświadczenie o niepodpisywaniu swojego dzieła. 
 

§ 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania 
przyczyny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Konkursu, które 
z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej wskazanej w paragrafie 2 stają się 
obowiązujące. 



 

3. Autor ma prawo do wycofania swojej Pracy przed ogłoszeniem wyników Konkursu. 
4. W razie wątpliwości interpretacyjnych zapisów Regulaminu rozstrzygnięcia podejmuje Dyrektor 

Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.  
  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Po co zbieramy i przetwarzamy dane osobowe? 
W ramach procedury konkursu plastycznego „Zakątek moich marzeń” prosimy o podanie danych 
osobowych uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych. Jest to niezbędne do stwierdzenia 
autorstwa nadsyłanych prac konkursowych, a także do nawiązania kontaktu z rodzicami / opiekunami 
prawnymi w sprawach organizacyjnych. 
 
Jakie dane zbieramy? 
Uczestników Konkursu prosimy o podanie imienia i nazwiska Autora pracy, jego wieku i klasy, do 
której uczęszcza; imienia i nazwiska rodzica / opiekuna prawnego, jego adresu e-mail oraz telefonu 
kontaktowego. 
 
Jaka jest podstawa przetwarzania danych? 
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) 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 tych danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 
 
Czy zbieranie tych danych jest konieczne? 
Tak. Bez tych danych nie moglibyśmy przeprowadzić procedury konkursowej, przyporządkować 
złożonych prac do grup wiekowych, powiadomić laureatów konkursu o zdobytych nagrodach 
i  wyróżnieniach. 
 
Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać zebrane dane osobowe? 
Dane będziemy przechowywać do 31 marca 2022 r., z wyjątkiem imion i nazwisk laureatów, którymi 
będą podpisywane ich prace, chyba że Autorzy / ich rodzice / opiekunowie prawni złożą oświadczenia 
o prezentacji prac bez podpisu Autora. Dane zawarte w dokumentacji papierowej są gromadzone 
i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 
 
Czy udostępnimy komuś zebrane dane osobowe? 
Imię i nazwisko Autora będzie wykorzystywane do podpisywania Pracy Konkursowej prezentowanej 
zgodnie z zapisami zawartymi w paragrafie 6 Regulaminu Konkursu „Zakątek moich marzeń”, chyba 
że Autorzy / ich rodzice / opiekunowie prawni złożą oświadczenia o prezentacji prac bez podpisu 
Autora. Pozostałe dane nie będą nikomu udostępniane. 
 
Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu, ul. Wały 
gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności oraz 
poufności danych osobowych. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza 
dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich 
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 
Prawa osób podających dane osobowe 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom biorącym udział w Konkursie przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 



 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania wynikającego z praw osób, których dane są 
przetwarzane udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem 
praw należy skierować wniosek na adres: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, 
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 
 
/-/ 
  



 

Załącznik nr 1 
 
 

Karta zgłoszeniowa 
„Zakątek moich marzeń” 

 
 
 

 
Imię i nazwisko autora: 

 

 

 
Wiek autora: 

 

 

 
Klasa do której uczęszcza: 

 

 

 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna autora: 

 

 

 
Adres e-mail rodzica / opiekuna autora: 

 

 

 
Telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna 

autora: 
 

 

 
 
 

 
 

1) Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie „Zakątek moich marzeń” 
realizowanym przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. 
 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

3) Wyrażam zgodę na publikację pracy oraz wykorzystanie zgłoszonej pracy do celów prowadzonych 
konsultacji społecznych oraz celów promocyjnych.  

 
4) Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia.  
 
 
 
 

…………………………………. 
podpis 


