
Zasady powiatowego konkursu 
 „Nasza świąteczna historia”

ORGANIZATOR

Powiat Chełmski 

pl. Niepodległości 1

22-100 Chełm 

KONTAKT: tel. 82 562 75 07

CELE KONKURSU

 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz umiejętności artystycznych uczestników 

 rozwój oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego 

 integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Konkurs  skierowany  jest  do mieszkańców  powiatu  chełmskiego,  w  tym  do  grup

zorganizowanych takich jak: KGW, OSP, kluby seniora, sołectwa, zespoły śpiewacze i inne.

3. Uczestnicy  konkursu  piszą  krótkie  opowiadanie,  historię  świąteczną,  do  której  mają

osobisty  stosunek  i  która  w  jakiś  sposób  wiąże  się  z  powstaniem  i  działalnością  ich

organizacji. Opowiadanie powinno składać się z 6-10 zdań.

4. Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  dostarczenie  wypełnionego  formularza

zgłoszeniowego oraz klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych w terminie do

15 listopada 2022 r. do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa

Powiatowego w Chełmie, pl. Niepodległości 1, parter, pok. 45.

5. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni pomysłowość, kreatywność,  jakość

tekstu i oryginalność.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 listopada 2022 r.

7. Organizator  konkursu skontaktuje się  ze zwycięzcami w celu  opracowania  pełnej  treści

i publikacji opowiadania oraz zdjęć zwycięzców na łamach gazety samorządowej Powiat

Chełmski.

8. Uczestnicy zostaną powiadomieni poczta elektroniczna lub telefonicznie o dacie i miejscu

oficjalnego głoszenia wyników i rozdania nagród. Zwycięzcy otrzymają nagrodę, pozostali

uczestnicy okolicznościowe dyplomy.

9. Komisji przysługuje prawo interpretacji niniejszych zasad oraz prawo rozstrzygania spraw,

które nie zostały w nich uregulowane.

10. Ocena komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu



Klauzula zgody

Proszę postawić dowolny znak w kratkach

Akceptuję  zasady Powiatowego  Konkursu  „Nasza  świąteczna  historia” i  zobowiązuję  się  do  ich
przestrzegania.  
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz.U.UE.L 2016 Nr 119. 1 z późn. zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie pod
adresem pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w celu realizacji Powiatowego Konkursu „Nasza świąteczna
historia”.
Wyrażam  zgodę  na  publikację  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Chełmie  mojego  wizerunku  utrwalonego
podczas  Powiatowego Konkursu „Nasza świąteczna historia” oraz imienia, nazwiska na/w:

stronie internetowej www.powiatchelmski.pl

stronie Facebook (www.facebook.com/powiat.chelmski.oficjalnie)

w gazecie wydawanej cyklicznie przez Powiat Chełmski pod nazwą Powiat Chełmski

lokalnych mediach

w celu promocji Konkursu.

…………………………….…………………………….……………………… 
                                                                                                                                                   data, podpis

 ,
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:

1 Administratorem  danych  osobowych  jest  Starostwo  Powiatowe  w  Chełmie  pod  adresem  
pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@powiatchelmski.pl.
3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu realizacji i promocji Powiatowego

Konkursu „Nasza świąteczna historia”.
4 Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a także w przypadku przez okres niezbędny

do  realizacji  z  zastrzeżeniem,  że  okres  przechowywania  danych  osobowych  może  zostać
każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy, jakie mogą mieć związek z wygraną
w  Konkursie  lub  jeżeli  przetwarzanie  danych  osobowych  będzie  niezbędne  dla  celowego
dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami strony przeciwnej.

5 Odbiorcami  danych  będą  podmioty  uprawnione  na  podstawie  przepisów  prawa,  a  także  inne
podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  ze  Starostwem  Powiatowym
w Chełmie przetwarzają dane osobowe.  

6 Podanie  danych jest  dobrowolne,  ale  niezbędne do  realizacji  i  promocji  Powiatowego  Konkursu
„Nasza świąteczna historia”

7 W  przypadku,  w  którym  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody,
przysługuje  prawo  do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8 Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia
danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9 Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

mailto:IODO@zeto.lublin.pl


Karta zgłoszenia udziału 
 w Powiatowym Konkursie „Nasza świąteczna historia”

Imię  
i nazwisko/Nazwa

Dane kontaktowe

(nr telefonu,

e-mail)

Nasza świąteczna
historia 

w 6-10 zdaniach

                                                                  

   …………………………………………………………………
                       pieczęć instytucji zgłaszającej                                                                                                                  
 

                                                                                                  ……………………………………….. 
                                                                                                         data, podpis




