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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO: 

 „30 LAT STRAŻY MIEJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU” 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie literackim 

„30 lat Straży Miejskiej w Białymstoku” adresowanym do uczniów placówek 

oświatowych  znajdujących się na terenie miasta Białystok, zwanym dalej „konkursem”. 

 

II. Organizator: 

 

Organizatorem konkursu jest Straż Miejska w Białymstoku ul. Składowa 11, 15 – 399 

Białystok. 

 

III. Cele konkursu: 

 

1. Popularyzacja wiedzy o Straży Miejskiej jako umundurowanej formacji pełniącej 

służebną rolę wobec społeczności lokalnej; 

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku strażnika miejskiego w społeczeństwie; 

3. Zachęcenie młodego pokolenia do zainteresowania się tematyką roli i zadań 

podejmowanych przez Straż Miejską; 

4. Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, 

rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności; 

 

IV. Zadanie konkursowe: 

 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu tekstu lirycznego (wiersza, rymowanki) 

dotyczącego zadań Straży Miejskiej. Tekst powinien składać się co najmniej z trzech 

strof, a każda z nich nie powinna przekraczać sześciu wersów.   

 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie placówek oświatowych (przedszkoli  

i szkół podstawowych) znajdujących się na terenie miasta Białystok; 

2.  Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne; 
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3. Każdy z uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną 

pracę. Praca nie może być wykonana zbiorowo; 

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (wykonane samodzielnie 

przez uczestników konkursu), niepublikowane w Internecie, w książkach  

i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach; 

5. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoby biorące udział w konkursie wyrażają 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych 

w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.  

6. Udział w Konkursie oznacza zgodę na zrzeczenie się praw autorskich do nadesłanej 

pracy na rzecz Organizatora i jest jednoznacznym oraz nieodpłatnym udzieleniem 

prawa na wykorzystanie prac na stronie internetowej i portalach społecznościowych 

Facebook oraz Twitter Straży Miejskiej w Białymstoku; 

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom; 

8. Każda praca na Konkurs powinna być opatrzona metryczką zawierającą: 

✓ tytuł pracy 

✓ imię, nazwisko oraz wiek autora 

✓ imię i nazwisko wraz z numerem telefonu rodzica/opiekuna, pod kierunkiem 

którego kierunkiem praca została wykonana  

✓ klasę, nazwę i adres placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod 

kierunkiem którego praca powstała (w przypadku jeśli praca wykonywana 

była w placówce oświatowej) wraz z numerem telefonu 

9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu; 

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany 

lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych; 

 

 

VI. Termin i warunki nadsyłania prac: 

 

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniami dotyczącymi 

przetwarzania danych osobowych należy przesłać do dnia 26 maja 2021 roku:  

✓ pocztą elektroniczną na adres: profilaktykasm@um.bialystok.pl, w tytule 

wiadomości wpisując: Konkurs literacki „30 lat Straży Miejskiej w Białymstoku”  

✓ pocztą tradycyjną na adres: Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11,  

15-399 Białystok, dopisując na kopercie: Konkurs literacki „30 lat Straży 

Miejskiej w Białymstoku”  

✓ lub składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Białymstoku, przy  

ul. Składowej 11 w Białymstoku 

 

Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie (decyduje data stempla 

pocztowego). 

 

 

mailto:profilaktykasm@um.bialystok.pl
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VII. Ocena prac, nagrody i zasady ich przyznawania: 

 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez 

Komendanta Straży Miejskiej w Białymstoku; 

2. Oceniając pracę jury weźmie pod uwagę: walory literackie, zgodność z tematem 

konkursu, pomysłowość, wkład pracy, samodzielność; 

3. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenianych przez 

Komisje konkursową; 

4. Z osobami nagrodzonymi Organizator Konkursu będzie kontaktował się 

telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody; 

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent 

pieniężny; 

6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

VIII. Ogłoszenie wyników 

 

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 1 czerwca 2021 r. na profilu Straży Miejskiej 

w Białymstoku na portalach społecznościowych – Facebook/Twitter oraz na stronie 

internetowej pod adresem: www.strazmiejska.bialystok.pl 

 

Wszelkich informacji na temat konkursu organizowanego przez Straż Miejską udziela: 

            Marta Rybnik, e-mail: profilaktykasm@um.bialystok.pl, tel. 600 800 986  
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Białystok, dnia …..............................  

 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA 

 

Ja niżej podpisana/y  

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych oraz numerów 

kontaktowych w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu pn. „30 lat Straży 

Miejskiej w Białymstoku” organizowanym przez Straż Miejską w Białymstoku. Podanie danych 

jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w w/w konkursie. 

 

  

 

 

      …………………......................... 
       (czytelny podpis nauczyciela)  

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla osób uczestniczących w konkursie pn. „30 lat Straży Miejskiej 

 w Białymstoku” organizowanym przez Straż Miejską w Białymstoku: 

1) Administratorem Państwa danych jest Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok; 

kontakt: e-mail: strazm@um.bialystok.pl tel. 85 869 67 50; 

2) W Straży Miejskiej w Białymstoku powołany został Inspektor ochrony danych, kontakt: e-mail: 

mzajkowski@um.bialystok.pl tel. 85 869 67 52; 

3) Państwa dane przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem w/w konkursu;  

4) Pozyskiwanie i przetwarzanie danych wynika z art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych; 

5) Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

6) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;  

7) Dane będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia konkursu; 

8) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania. Powyższe prawa 

można zrealizować na podstawie dostępnej na stronie internetowej Straży Miejskiej w Białymstoku „Polityki 

Prywatności”; 

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych, 

czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w konkursie pn. „30 lat Straży Miejskiej w Białymstoku”; 

11) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddane profilowaniu. 

 

mailto:strazm@um.bialystok.pl
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Białystok, dnia .................................  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja niżej podpisana/y 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodą na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych oraz 

danych osobowych mojego dziecka w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem 

konkursu pn. „30 lat Straży Miejskiej w Białymstoku” organizowanym przez Straż Miejską 

 w Białymstoku. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w w/w konkursie.  

 

 

 

 

     …………………............................................... 
      (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla osób uczestniczących w konkursie pn. „30 lat Straży Miejskiej 

 w Białegostoku” organizowanym przez Straż Miejską w Białymstoku: 

1) Administratorem Państwa danych jest Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok; 

kontakt: e-mail: strazm@um.bialystok.pl tel. 85 869 67 50; 

2) W Straży Miejskiej w Białymstoku powołany został Inspektor ochrony danych, kontakt: e-mail: 

mzajkowski@um.bialystok.pl tel. 85 869 67 52; 

3) Państwa dane przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem w/w konkursu;  

4) Pozyskiwanie i przetwarzanie danych wynika z art. 6 ust.1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych; 

5) Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

6) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;  

7) Dane będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia konkursu; 

8) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania. Powyższe prawa 

można zrealizować na podstawie dostępnej na stronie internetowej Straży Miejskiej w Białymstoku „Polityki 

Prywatności”; 

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych, 

czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w konkursie pn. „30 lat Straży Miejskiej w Białymstoku”; 

11) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddane profilowaniu. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU LITERACKIEGO 

 

„30 lat Straży Miejskiej w Białymstoku”   
 

Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu: 

 
 

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dziecko (rodzic/opiekun/nauczyciel): 

 
 

 

Telefon kontaktowy oraz e-mail do rodzica/opiekuna/nauczyciela: 

 
 

 

Klasa, adres i nazwa placówki w której praca została wykonana: 

 
 

 

 

                                             

 

 

 

 

……………………….…………………………… 
                                                                                                                                            Czytelny podpis rodzica/nauczyciela/opiekuna 


