
REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ 

CHOINKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

Konkurs organizowany jest pod patronatem starosty radomskiego 

Waldemara Trelki i wójta gminy Zakrzew Leszka Margasa 

 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Instytut Kultury, 

Powiat Radomski i Gmina Zakrzew.  

2. Partnerami konkursu są: Enea,  Nadleśnictwo Radom, 

3. Konkurs odbędzie się 11 grudnia 2022 roku podczas 

Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Bielisze. 

4. Celem konkursu jest kultywowanie dziedzictwa 

niematerialnego, jakim jest strojenie choinki z okazji świąt 

Bożego Narodzenia, zachęcenie mieszkańców powiatu do 

tradycyjnego strojenia drzewek i aktywności twórczej. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie ozdób 

choinkowych w dowolnej technice. Wielkość ozdób 

dostosowana do wysokości choinki (1,5 – 1,8 m wys. choinki).  

6. Ocenie podlegać będzie: 

a)  ogólna prezentacja choinki  

b) oryginalność ozdób choinkowych, 

c)  dobór i wykorzystanie materiałów,  

d) szczególnie premiowane będą ozdoby wykonane w tradycyjny 

sposób. 

7. W konkursie mogą brać udział drużyny. Maksymalna ilość 

drużyn przyjętych do konkursu – 10. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 



8. Każda drużyna wyznacza reprezentację (3-5 osób). 

Reprezentacja drużyny z gotowymi ozdobami stawi się w dniu 

11 grudnia o godz. 15.00 na Powiatowy Jarmark 

Bożonarodzeniowy w Bielisze (na placu przy kościele pod 

wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bielisze), aby 

przyozdobić wyznaczoną choinkę. Dekoracja choinek 

w godzinach od 15.00 do 16.00.  

9.  Choinki ubierane są przez reprezentantów drużyny. 

10. Oceny choinek w dniu wydarzenia, dokona Komisja 

powołana przez Organizatora konkursu. Komisja dokona oceny 

choinek 11 grudnia 2022 r.   

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 

11 grudnia 2022 roku około godziny 17.00 na scenie podczas 

Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Bielisze.  

12. Za najładniej ubrane i prezentujące się choinki przyznane 

zostaną nagrody finansowe: 

a) za I miejsce - 500 zł (brutto), 

b) za II miejsce -350zł (brutto), 

c) za III miejsce -200 zł (brutto), 

d) dla pozostałych drużyn upominki od organizatora.  

13. Dekoracje na choinkach muszą pozostać do zakończenia 

(około godziny 19.00) Powiatowego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. Po zakończeniu wydarzenia drużyny 

mogą odebrać ozdoby choinkowe. Nieodebrane 

w wyznaczonym terminie dekoracje przejdą na własność 

Organizatora konkursu.  



14. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Wydziału 

Promocji Starostwa Powiatowego w Radomiu pod numer 

telefonu – 530 498 142 do dnia 8 grudnia 2022 r., do godziny 

12.00, a następnie 11 grudnia 2022 r. w miejscu 

rozstrzygnięcia konkursu należy wypełnić formularze 

i zgody, które udostępni organizator. 

15. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają 

zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. 

16.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

zniszczenie, szkody bądź zaginięcie ozdób. 

17. W sprawie szczegółów należy kontaktować się z Wydziałem 

Promocji Starostwa Powiatowego w Radomiu pod numer 

telefonu – 530 498 142 lub 48 36 55 801 wew. 153.  

KLAUZULA INFORMACYJNA KONKURS 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach 
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym 
związanych: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Instytut Kultury w Iłży 
ul. Maksymiliana Jakubowskiego 5, 27-100 Iłża 

2) W Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży ul. Maksymiliana Jakubowskiego 5 
został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Izabela Remjasz, z którym kontakt 
jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Powiatowy Instytut Kultury w Iłży 
ul. Maksymiliana Jakubowskiego 5, 27-100 Iłża oraz pod adresem e-mail: 
iod@pik.radom.pl  

3) Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celach: 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji 
„Powiatowego Konkursu na najładniejszą choinkę Bożonarodzeniową” oraz jego 
promocji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej 
zgody na przetwarzanie danych 

4) Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem 
podmiotów do tego uprawnionych m.in. takich jak: 

• organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych 
osobowych, 



• podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 
podstawie zawartej  z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

5) Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, 
przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach 
szczególnych.  

6) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje 
możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są 
przetwarzane, 

• prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas 
konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych 
wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można 
złożyć wniosek  o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania 
prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy 
dane jedynie przechowywać 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek                             
o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego 
usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe 
przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się                z prawnych 
obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

• prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym 
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub 
interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do 
zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu 
wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych 
sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie 
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za 
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy prawa 

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, 

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa 
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. 


