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Regulamin konkursu „Jasełka, Kolędnicy” 

organizowanego w ramach 

Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce 2022/2023 

 

§ 1 

WPROWADZENIE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji 

oraz uczestnictwa w konkursie „Jasełka, Kolędnicy”, organizowanym w ramach Festiwalu 

Boże Narodzenie w Sztuce 2022/2023, zwanym dalej „Konkursem” oraz zasady ochrony 

danych osobowych osób biorących w nim udział, czyli „Uczestników”. 

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Burmistrz Miasta Malborka – Urząd 

Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs polega na zaprezentowaniu przez zespoły składające się z uczniów malborskich szkół 

podstawowych jasełek w postaci przedstawienia teatralnego, koncertu bądź pokazu tanecznego, 

związanego z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. 

4. W trakcie Konkursu zostanie przeprowadzony przegląd zgłoszonych zespołów teatralnych, 

muzycznych i tanecznych, w wyniku którego Komisja Konkursowa przyzna 1., 2. i 3. miejsce 

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

5. Komisja Konkursowa może nie przyznać miejsca w danej kategorii lub przyznać inną ilość 

miejsc niż określona w ust. 4, jeśli uzna, że istnieje taka potrzeba po przeprowadzonym 

przeglądzie. 

6. Prawidłowy przebieg Konkursu nadzoruje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 

Malborka, który zajmuje się również jego koordynacją w zakresie całościowej organizacji. 

7. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

§ 2 

ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych z terenów Miasta 

Malborka, tworząc zespoły w kategorii klas I-III oraz IV-VIII. 

2. Każda placówka może wyznaczyć do udziału w Konkursie po jednym zespole w danej 

kategorii wiekowej. W związku z powyższym placówka wybiera maksymalnie 2 zespoły, które 

mogą ją reprezentować podczas Konkursu – 1 zespół w kategorii klas I-III oraz 1 zespół 

w kategorii klas IV-VIII. 
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3. Zespół nie powinien składać się z więcej niż 8-10 osób. 

4. Każdy uczestnik Konkursu może występować tylko w jednym zespole. 

5. Przygotowania zespołu powinny być prowadzone pod opieką nauczyciela koordynującego 

lub opiekuna, który jednocześnie zgłasza zespół do udziału w Konkursie i odpowiada 

za bezpieczeństwo uczniów podczas jego trwania. 

6. Zgłoszenia do Konkursu można składać za pośrednictwem wybranej formy dostarczenia: 

a) pocztą elektroniczną na jeden z adresów e-mail: h.kloskowska@um.malbork.pl 

lub a.neumann@um.malbork.pl. 

b) osobiście do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta Malborka, 

Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork (pok. 1B). 

§ 3 

PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Opiekunowie zespołów składających się z uczniów szkół podstawowych dokonują zgłoszenia 

do Konkursu poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu oraz dostarczenie jej w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku. 

2. Po weryfikacji złożonych zgłoszeń, do dnia 22 grudnia 2022 roku Organizator poinformuje 

wszystkich Uczestników o godzinach występów poszczególnych grup oraz o ewentualnych 

uwagach co do planowanych przedstawień. 

3. Konkurs zaplanowany jest w dniu 4 stycznia 2023 roku od godz. 10:00 w sali Klubu 

Garnizonowego 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego, mieszczącej się przy ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego 33 w Malborku. 

4. Czas prezentacji jasełek podczas Konkursu nie może przekroczyć 10 minut na zespół. 

5. W przypadku niepojawienia się któregoś z zespołów, bądź wcześniejszego zakończenia się 

występu poprzedzającego zespołu, Organizator zastrzega, że mogą nastąpić przesunięcia 

w przyjętym harmonogramie. 

6. Po zakończonych występach zostaną wyłonieni laureaci w 2 kategoriach wiekowych: 

a) Kat. I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 

b) Kat. II – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych. 

7. Wręczenie nagród Festiwalowych Konkursu zaplanowane jest w dniu 6 stycznia 2023 r. 

na Placu Kazimierza Jagiellończyka po Orszaku Trzech Króli. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty Konkursu z przyczyn losowych 

i zobowiązują się do poinformowania o tym fakcie wszystkich zgłoszonych zespołów. 
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9. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu są udzielane w Wydziale Oświaty, Kultury 

i Sportu Urzędu Miasta Malborka oraz pod numerem telefonu: (55) 629-04-26. 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie do celów organizacji Konkursu 

oraz przyznania i wydania nagród, zgodnie z art. 13 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. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Urząd Miasta Malborka z siedzibą 

przy Placu Słowiańskim 5, 82-200 Malbork. 

3. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

iod@um.malbork.pl lub pisemnie na adres: Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 1, dane osobowe 

Uczestników mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być tylko podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik Konkursu sprzeciwia się 

usunięciu danych; 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 
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7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem wymaganym do wzięcia udziału 

w Konkursie. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państw 

trzecich. 

10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem 

oraz akceptacją warunków w nim zawartych. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe 

z przyczyn niezależnych od niego. 

12. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z Konkursem należy zgłosić Organizatorowi 

bezpośrednio w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka 

lub za pośrednictwem szkół/przeszkoli, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Konkursu 

pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń. 


