
ZARZĄDZENIE NR 71/2020 
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 

z dnia 26 maja 2020r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu z okazji 30-keja samorządu terytorialnego na wykonanie 
kartki pocztowej reklamującej gminy Drawsko Pomorskie pod nazwą  „Widokówka z 
Drawska Pomorskiego i okolic" 

Na podstawie  art.  30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020r. poz. 713), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się  konkurs z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego na wykonanie kartki 
pocztowej reklamującej gminę  Drawsko Pomorskie pod nazwą  „Widokówka z Drawska 
Pomorskiego i okolic", zwany dalej „konkursem". 

§ 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin konkursu stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Promocji i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 
do Zarządzenia Nr 71/2020 

Burmistrza Drawska Pomorskiego 
z dnia 26 maja 2020 r. 

REGULAMIN 
z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego na wykonanie kartki pocztowej reklamującej 
gminę  Drawsko Pomorskie pod nazwą  „Widokówka z Drawska Pomorskiego i okolic" 

Przedmiot Regulaminu 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa warunki uczestnictwa 
w konkursie z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego na wykonanie kartki pocztowej 
reklamującej gminę  Drawsko Pomorskie pod nazwą  „Widokówka z Drawska Pomorskiego i 
okolic", zwanym dalej „Konkursem", a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki 
nagradzania zwycięzców. 
2. Przedmiotem Konkursu jest wybór prac plastycznych przedstawiających tereny gminy Drawsko 
Pomorskie, w tym m.in. atrakcje turystyczne, zakątki, walory przyrodnicze gminy, a także trasy 
turystyczne znajdujące się  na terenie gminy Drawsko Pomorskie spośród zgłoszonych prac i 
nagrodzenie zwycięzców. 
3. Praca zgłoszona na Konkurs dotyczy jednego obiektu lub trasy turystycznej, znajdujących się  
na terenie gminy Drawsko Pomorskie. 
4. Praca konkursowa zostanie wykonana z utyciem dowolnej techniki plastycznej płaskiej: 
rysunek, malarstwo, grafika itp. (bez elementów doklejanych). W konkursie nie biorą  udziału 
fotografie. 
5. Treść  pracy stanowi przedstawienie w formie pracy plastycznej tematu. Format pracy A3 (papier 
typu blok techniczny). 
6. Każdy uczestnik może zgłosić  do konkursu jedną  pracę. Prace grupowe nie podlegają  ocenie. 

Cel Konkursu 

§ 2. 1. Konkurs ma na celu: 
1) promowanie walorów turystycznych gminy Drawsko Pomorskie, atrakcji i walorów 

przyrodniczych i ukazywanie ich w sposób ciekawy i oryginalny; 
2) zainteresowanie dzieci i młodzieży ich najbliższym otoczeniem; 
3) edukacje regionalną; 
4) zainteresowanie dzieci i młodzieży historią  oraz pięknem ziem, na których mieszkają; 
5) pogłębienie wiadomości o miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy; 
6) rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego 

regionu; 
7) popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku; 
8) rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej; 
9) prezentacja talentów plastycznych; 
10) promocja Gminy Drawsko Pomorskie. 

2. W wyniku Konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną  autorzy najciekawszych prac 
konkursowych o tematyce wskazanej w § 1 Regulaminu z uwzględnieniem waunków, o których 
mowa w § 5 i § 8 Regulaminu. 
3. Najciekawsze prace zostaną  wydrukowane w formacie kartki pocztowej i rozpowszechniane w 
celu promocji Gminy Drawsko Pomorskie. 

Organizator Konkursu 



§ 3. Organizatorem Konkursu jest Gmina Drawsko Pomorskie. 

Zakres terytorialny i uczestnicy 

§ 4. 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie gminy Drawsko Pomorskie. 
2 Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży zainteresowanych udziałem w Konkursie. 
3. Uczestnicy Konkursu rywalizują  w trzech grupach wiekowych: 
1) grupa 1 - 6-10 lat; 
2) grupa 2 - 11-14 lat; 
3) grilpa 3 - 15-18 lat. 

Zgłoszenie konkursowe 

* 5. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać  następujące kryteria: 
1) pracę  konkursową  należy na odwrocie podpisać  czytelnie imieniem i nazwiskiem 

uczestnika; 
2) do pracy konkursowej należy dodać  wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór 

stanowi załącznik do Regulaminu oraz dostarczyć  w zamkniętej podpisanej imieniem i 
nazwiskiem kopercie; 

Warunki udziału w Konkursie 

§ 6. 1. Udział  w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są  całkowicie 
dobrowolne. 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją  Regulaminu. 
3. Termin składania prac konkursowych wyznacza się  do 15 czerwca 2020 roku do godziny 15.00. 
4. Miejscem dostarczenia prac jest Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul Gen.  WI.  Sikorskiego 
41, 78-500 Drawsko Pomorskie. 
5. Prace konkursowe można dostarczyć  także za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41,78-500 Drawsko Pomorskie, 
przy czym za datę  złożenia zgłoszenia uznaje się  datę  wpływu do ww. urzędu. 
6. Na kopertach znaleźć  się  musi dopisek: Konkurs „Widokówka z Drawska Pomorskiego i 
okolic". 
7. Każdy zgłaszający może zgłosić  tylko jedną  pracę. 
8. W Konkursie wezmą  udział  tylko prace spełniające warunki wskazane w § 5 Regulaminu 
nadesłane lub dostarczone do 15 czerwca 2020 roku do godz. 15.00. 
9. Do zgłoszenia powinno być  załączone podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego 
oświadczenie, którego treść  zawiera załącznik do Regulaminu. 

Przebieg Konkursu 

§ 7. 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 
2. Przyjmowanie prac konkursowych odbywa się  do 15 czerwca 2020 roku do godz. 15.00. 
3. Informacje o wynikach zostaną  ogłoszone do 1 lipca 2020 roku w sposób wskazany w § 8 ust. 
6 i 7 Regulaminu. 
4. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się  między 1 a 15 lipca 2020 roku w Magazynie 
Solnym 
w Drawsku Pomorskim, o czym laureaci konkursu zostaną  powiadomieni przez organizatora 
Konkursu. 



Komisja konkursowa 

8. 1. Prace konkursowe spełniające wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie poddane zostaną  
ocenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Burmistrza Drawska Pomorskiego. 
2. Komisja Konkursowa czuwać  będzie nad prawidłowością  przebiegu Konkursu, dokona oceny 
prac, jak również  wyłoni najlepsze spośród nich oraz przyzna nagrody. 
3. Najlepsze prace zostaną  wyłonione przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny: 
1) tematyka zgodna z Regulaminem; 
2) jakość  artystyczna zgłoszonych prac plastycznych; 
3) walory estetyczne. 
4. Spośród nadesłanych w terminie prac konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, 
Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze prace w poszczególnych grupach wiekowych. 
5. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez 
członków Komisji Konkursowej. 
6. Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje 
od niej odwołanie. 
7. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z prezentacja prac nastąpi od 1 do 15 lipca 2020 roku. 
8. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona 
na stronach internetowych gminy Drawsko Pomorskie oraz zostanie przekazana autorom 
nagodzonych prac. 
9. Prace, które nie zostaną  nagrodzone ani wyróżnione, stanowią  własność  organizatora i po 
stronie organizatora leży podjęcie decyzji, co do dalszych ich losów. 

Nagrody 

9. 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymują  nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość  określa 
organizator Konkursu. 
2. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w sposób określony przez organizatora. Uczestnicy 
Konkursu zostaną  poinformowani w sposób wskazany w § 8 ust. 8 Regulaminu. 
3. Organizator Konkursu może dodatkowo uhonorować  autorów najlepszych prac konkursowych 
poprzez ich publikację, a także umieszczenie wizerunków autorów na stronach internetowych 
Gminy Drawsko Pomorskie. 

Dane osobowe 

§ 10. 1. Przystępując do Konkursu uczestnik, rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu 
wyraża zgodę  na: 

1) przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w RODO i ustawy o ochronie 
danych osobowych, której treść  zawarta jest w Załączniku do Regulaminu; 

2) nieodpłatną  publikację  (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. 
w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, 
informacji o miejscowości, w której mieszka, w ramach promocji Konkursu oraz 
działalności organizatora. 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów i oświadczeń  wymaganych w niniejszym Regulaminie 
skutkować  będzie odrzuceniem zgłoszenia. 

Obowiązywanie Regulaminu 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 



Załącznik 
do REGULAMINU KONKURSU 

„WIDOKÓWKA Z 
DRAWSKA POMORSKIEGO 

I OKOLIC" 

miejscowość  dnia  

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
konkursu plastycznego 

„WIDOKÓWKA Z DRAWSKA POMORSKIEGO I OKOLIC" 

Tytuł  pracy  

Imię  i nazwisko autora pracy  

Adres do korespondencji  

tel. kontaktowy  e  mail  

ZGODA UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę  na udział  mojego dziecka  
W konkursie plastycznym  pt.  „Widokówka z Drawska Pomorskiego i okolic". 

Oświadczam, że zapoznałam  (em)  się  z treścią  Regulaminu konkursu oraz akceptuję  jego treść. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę  na publikacje zdjęć  i materiałów filmowych zawierający 
wizerunek mojego dziecka wymienionego powyżej, zgodnie z treścią  Regulaminu. 
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych w treści 
Regulaminu oraz w niniejszej zgodzie oraz własnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu) przez organizatora konkursu na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w przepisach RODO i ustawy 
o ochronie danych osobowych. 

Ponadto, wyrażam zgodę  na publikowanie pracy wykonanej przez moje dziecko na stronie 
internetowej gminy Drawsko Pomorskie, w profilach internetowych zarządzanych przez gminę, 
oraz w mediach w celu informacji i promocji Gminy Drawsko Pomorskie oraz oświadczam, że 
poinformowano mnie, iż  w każdym czasie zgodę  mogę  cofnąć  poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia do Administratora danych osobowych wskazanego poniżej. 

Przyjmuję  do wiadomości  it:  

Podstawą  prawną  przetwarzania danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych 
osobowych jest moja zgoda, tj.  art.  6 ust. 1 lit a) RODO oraz realizacja celów wynikająca z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez organizatora konkursu tj.  art.  6 ust. 1 lit. f RODO. 



W związku z  art.  13 oraz  art.  14 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) (Dz.U. UE. z 2016 r., 
L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina 
Drawsko Pomorskie ul. Gen.  WI.  Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie. 

Na mocy  art.  37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych (AD) powołał  Inspektora Ochrony 
Danych (I0D), który w jego imieniu nadzoruje sferę  przetwarzania danych osobowych. Z IOD 
można kontaktować  się  pod adresem  mail  iod@drawsko.pl. 

Pełna treść  informacji o przysługujących Pani/Panu prawach w zakresie ochrony danych 
osobowych znajduje się  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: 
http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=204804  

Drawsko Pomorskie, dnia  

Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych: 

tel. kontaktowy rodziców/ opiekunów prawnych:  
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