
REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU 

PN. „PREZYDENTEM BYĆ” 

 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU: 

Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, www.torun.pl 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 7, www.domharcerza.torun.pl 

2. ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Torunia. 

3. TEMAT KONKURSU: 

Jak wyglądałby Toruo gdybyś była/był Prezydentem Miasta? 
Realizacja zadania konkursowego może przybrad dwie formy: 

a) plastyczną – technika dowolna /np. malarska, rysunek/, 

b) literacką – forma dowolna /np. wiersz, opowiadanie/. 

Wybierając formę wykonania zadania konkursowego uczestnicy przedstawiają swoją wizję Torunia jako 

miasta idealnego dla dzieci. 

4. TERMIN KONKURSU 

01 czerwca 2018 /ogłoszenie konkursu/ –  do 30 września 2018 /składanie prac/ 

Ogłoszenie wyników –  październik 2018 

5. ZASADY UCZESTNICTWA i PRZEBIEG KONKURSU 

Prace konkursowe wraz z opisem należy składad w / lub przesyład na adres: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza ul. Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruo  

Opis pracy konkursowej musi zawierad:  

imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasę, adres szkoły, imię i nazwisko rodzica/opiekuna,  

nr tel. kontaktowego rodzica/opiekuna. 

6. KRYTERIA OCENY: 

Prace oceniane będą w 3 kategoriach: 

 Klasy I-III Szkół Podstawowych, 

 Klasy IV-VI Szkół Podstawowych, 

 Klasy VII Szkół Podstawowych oraz klasy Gimnazjalne. 

Oceny prac dokona Jury składające się z przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia oraz Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej – Dom Harcerza. 

 

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, a wyniki zostaną opublikowane 

na stronie www.torun.pl oraz www.domharcerza.torun.pl. Uroczystośd wręczenia nagród odbędzie się w 

Domu Harcerza w obecności mediów. Relacja tekstowa oraz zdjęciowa zamieszczona zostanie m.in. na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia oraz Domu Harcerza. 

 

Fundatorem nagród jest Gmina Miasta Toruo. 

Przyznana zostanie 1 nagroda Grand Prix w obu formach (plastycznej i literackiej)  i dla wszystkich kategorii 

wiekowych będzie to wizyta w Urzędzie Miasta Torunia, w czasie której zwycięzca będzie świadkiem 

codziennej pracy Prezydenta Miasta Pana Michała Zaleskiego. 

Pozostałe nagrody dla autorów prac wyróżnionych w poszczególnych formach i kategoriach wiekowych będą 

nagrodami rzeczowymi. Jury w obu formach i w każdej kategorii wiekowej może przyznad maksymalnie dwa 

wyróżnienia (łącznie maksymalnie 12 wyróżnieo). 

 

7. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną odnośnie 

wykorzystania danych osobowych zamieszczonych na stronach internetowych organizatorów. 

http://www.torun.pl/
http://www.domharcerza.torun.pl/


Klauzula informacyjna odnośnie wykorzystania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Konkursie Miejskim pn. „PREZYDENTEM  BYĆ” są: 

Urząd Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 

Dom Harcerza z siedzibą przy ul. Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń.   

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z: 

-  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta Torunia mailowo: iod@um.torun.pl,  telefonicznie: 56 611 88 02 

lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, lub 

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza mailowo: rodo1@tcuw.torun.pl, 
telefonicznie: 56 611-89-92 lub pisemnie na adres: Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Organizatorów w celu/celach: 

a) gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby konkursu, 

b) fotografowania i wykorzystania wizerunku uczestników i zwycięzców konkursu na stronach internetowych www.torun.pl 

oraz www.domharcerza.torun.pl. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) inni uczestnicy i organizatorzy konkursu; 

b) wszyscy oglądający stronę internetową UM Torunia www.torun.pl oraz OPP – Dom Harcerza 

www.domharcerza.torun.pl.prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 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. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Torunia lub w Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej – Dom Harcerza Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania 

związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: iod@um.torun.pl lub rodo1@tcuw.torun.pl albo 

udać się do siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. 

12. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji). 
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