
 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

ogłasza 

Konkurs literacki pt. „Gwiazdka dla Koźmina Wielkopolskiego” 

 

Regulamin konkursu 

 

Cele ogólne: 

• angażowanie dzieci i młodzieży w życie środowiska lokalnego; 

• rozbudzanie w dzieciach i młodzieży innowacyjności, kreatywności; 

• rozwijanie talentów literackich dzieci i młodzieży. 

Cele szczegółowe: 

Napisanie listu do św. Mikołaja, w którym autor wyrazi swoje oczekiwania i życzenia dla Koźmina 

Wielkopolskiego na nadchodzący rok.  

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z pracą konkursową przesłać ją lub 

osobiście dostarczyć do Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski lub  

do sekretariatów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski. Prace ,można 

zgłaszać do 29 listopada 2019 r. (piątek). 

4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: kategoria 10-14 lat – 15-19 lat. Jury będzie oceniać 

oryginalność, pomysł, styl i estetykę listu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego przetwarzania prac konkursowych.  

7. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 grudnia 2019 r. (piątek) na Starym Rynku podczas imprezy 

„Rozświetlamy choinkę na Starym Rynku” 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród.  

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO PT. ”GWIAZDKA DLA MOJEGO MIASTA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako uczestnik konkursu/rodzic/opiekun* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego 

dziecka/mojego podopiecznego* . 

 

…………………………….dnia ……………..     ……..……………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić                                                                                            (podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ:  

 

NAZWISKO:  

 

ROK URODZIENIA:  

 

ADRES ZAMIESZKANIA:   

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ 

OPIEKUNA: 

(dla osoby niepełnoletniej) 

 

KONTAKT Z RODZICEM/ 

OPIEKUNEM/UCZESTNIKIEM 

PEŁNOLETNIM: 

 

 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w 

związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie 

promocji) 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta 

 i Gminy Koźmin Wielkopolski 

DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

 ul. Stary Rynek 11    63-720 Koźmin Wielkopolski 

telefon:  62 7216088   

adres e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl  

DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

adres e-mail: iod@kozminwlkp.pl 

telefon:  62 7216088 

CELE 

PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA 

PRAWNA  

Konkurs literacki „Gwiazdka dla Koźmina Wielkopolskiego” 

 

Art.7, ust.1, pkt 18 Ustawy o samorządzie gminnym .  

ODBIORCY DANYCH 

 
Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim  

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

3 miesiące 

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) przysługuje prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.   

PRAWO 

WNIESIENIA 

SKARGI DO 

ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia 

ŹRÓDŁO 

POCHODZENIA 

DANYCH 

OSOBOWYCH 

Od uczestników konkursu.  

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest 

warunkiem oceny pracy i przyznania nagrody.   
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