
 

Burmistrz Miasta Malborka 

ogłasza 

Regulamin Konkursu 

pt. „Powiem Wam – 112 znam!” 

organizowanego w ramach 

„Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112” 

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych na terenie Miasta Malborka 

 

§ 1 

WPROWADZENIE 

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

oraz uczestnictwa w konkursie „Powiem Wam - 112 znam!”, 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, Plac 

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

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 

Miasta Malborka, który zajmuje się również jego koordynacją w zakresie całościowej 

organizacji. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy uczeń uczęszczający do klasy I-III szkoły 

podstawowej podległej Miastu Malbork może do niego przystąpić. 

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

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 – 

kampanii Unii Europejskiej, mającej na celu zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat 

istnienia numeru alarmowego 112. 

2. Celem Konkursu jest promowanie istnienia numeru alarmowego 112, który swoim zasięgiem 

obejmuje obszar wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zwrócenie uwagi na to, w jakich 

sytuacjach powinno się go wykorzystywać. 

3. Praca konkursowa wykonana w formie plakatu promującego Europejski Dzień Numeru 

Alarmowego 112 powinna przestawiać koncepcję jej autora dotyczącą promocji niniejszego 

wydarzenia oraz numeru alarmowego 112. Autorzy mogą przedstawić na nim sytuacje, 

w jakich powinno lub nie powinno się korzystać z numeru alarmowego 112. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III uczęszczający do szkół podstawowych 

na terenie Miasta Malborka. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie pracy 

konkursowej zgodnej z tematyką Konkursu, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych.  



 

§ 3 

PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę konkursową zgodną z zasadami 

wymienionymi w § 4 niniejszego Regulaminu oraz złożyć ją do 8 lutego 2023 r. w placówce, 

do której dany uczeń uczęszcza. W przypadku złożenia pracy po terminie, nie zostanie ona 

przyjęta i nie będzie brała udziału w dalszym etapie Konkursu. 

2. Do każdej pracy konkursowej muszą zostać dołączone w pełni wypełnione: Oświadczenie 

o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

3. Placówki szkolne po otrzymaniu prac konkursowych przekazują je bezpośrednio do Wydziału 

Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka nie później niż do 9 lutego 2023 roku. 

4. Po weryfikacji poprawności wypełnionych Oświadczeń następuje przegląd zgłoszonych prac 

konkursowych. Oceny prac dokonują osoby wskazane przez Burmistrza Miasta Malborka. Jeśli 

któraś z prac konkursowych jest niezgodna z tematem Konkursu bądź nie spełnia kryteriów 

sposobu jej prawidłowego wykonania, zostaje na tym etapie odrzucona.  

5. Wytypowani zostają laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, którzy otrzymają 

nagrody. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10 lutego 2023 roku na stronach 

internetowych Organizatora (82-200.pl oraz urzad.malbork.pl). O miejscu i dacie wręczenia 

nagród laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem szkoły w późniejszym terminie. 

6. Najlepsza praca konkursowa w ramach wyróżnienia stanie się oficjalnym plakatem kampanii 

Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Mieście Malborku w 2023 roku. Oryginał 

pracy zostanie wywieszony w holu budynku Urzędu Miasta Malborka, natomiast jego kopie we 

wszystkich szkołach podstawowych podlegających Miastu Malbork. 

 

§ 4 

ZASADY DOTYCZĄCE WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ 

1. Praca konkursowa musi zostać wykonana w formie plakatu promującego Europejski Dzień 

Numeru Alarmowego 112, z wykorzystaniem dowolnej techniki artystycznej – może być nią 

zarówno rysunek, szkic, obraz, wydzieranka, bądź też inna forma plastyczna. 

2. Plakat powinien składać się z następujących elementów: 

a. nazwy wydarzenia, którego dotyczy (Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112), 

b. daty wydarzenia (11 lutego 2023 roku), 

c. krótkiej treści odnoszącej się do tematu (np. w formie sloganu, hasła, wierszyka, itp.), 

d. dowolnej grafiki związanej z numerem alarmowym 112 (np. przedstawiającej sytuację, 

w której należy bądź nie powinno się korzystać z numeru alarmowego 112). 

3. Rozmiar papieru/płótna, na którym będzie wykonana praca, musi odpowiadać formatowi A3. 

Zalecana jest pionowa orientacja plakatu. 

4. Praca musi zostać wykonana samodzielnie. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną pracę swojego autorstwa. 

6. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia, który ją wykonał. Podpis musi 

zawierać także nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza. 



 

§ 5 

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. 

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. 



 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu „Powiem Wam - 112 znam!” 

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu pt. „Powiem Wam - 

112 znam!” i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

 

 

 

………………………………………….. 
(data i czytelny podpis opiekuna/rodzica autora pracy) 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………... 
(wpisać imię i nazwisko dziecka) 

zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

przebiegu Konkursu pt. „Powiem Wam - 112 znam!”, 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 95/94/WE. 

 

 

 

………………………………………….. 

(data i czytelny podpis opiekuna/rodzica autora pracy) 

 

 

 

 

 


