
ZARZĄDZENIE NR 550/21 
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 1 września 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego promującego szczepienia przeciw COVID-19. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z Decyzją BZ-RM.6310.321.2021.MB(72) Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 14 czerwca 2021 r. polecającą podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby 
mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, Burmisyrz Stronia Śląskiego zarządza, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs plastyczny dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w wieku 12-19 lat. 
promujący szczepienia przeciw COVID-19.  

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa, której skład i zadania są określone w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Dariusz Chromiec 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 550/21 

Burmistrza Stronia Śląskiego 

z dnia 1 września 2021 r. 

Regulamin konkursu plastycznego dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie 
w wieku 12-19 lat promujący szczepienia przeciw COVID-19. 

Cele konkursu: 

• Zachęcenie do zaszczepienia przeciw COVID-19 

• Promowanie szczepień przeciw COVID-19 

• Gratyfikacja osób zaszczepionych przeciw COVID-19 

• Podniesienie świadomości związanej ze szczepieniami przeciw COVID-19 wśród dzieci 
i młodzieży gminy Stronie Śląskie 

• Wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców gminy Stronie Śląskie przeciw COVID-19 

§ 1. Informacje ogólne: 

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Stronie Śląskie z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. 
Kościuszki 55. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej  indywidulanie, przy użyciu dowolnych technik 
takich jak: malarstwo, rysunek, grafika i in. Nawiązującej do tematyki szczepień ochronnych przeciw COVID-
19 i kampanii #SZCZEPIMY SIĘ. 

3. Prace nie mogą wzbudzać agresji, straszyć, zawierających treści obrażających i naruszających dobre imię 
innych osób, dyskryminować. 

4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 15 października 2021 r. (decyduje data wpływu 
do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim) 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu. 

6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

§ 2. Zakres przedmiotowy konkursu: 

1. Praca plastyczna powinna być w formacie A5, A4, A3 lub A2. 

2. Konkurs organizowany jest dla mieszkańców gminy Stronie Śląskie w wieku  12- 19 lat. 

§ 3. Założenia konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Stronie Śląskie, od ukończonego 12 roku życia do 
ukończonego 19 roku życia, zaszczepieni przeciw COVID-19, minimum jedną dawką 

2. Autor może nadesłać maksymalnie jedną pracę. 

3. Prace wykonane indywidualnie muszą być pracami autorskimi, wykonanymi samodzielnie przez 
uczestników, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu konkursach. 

§ 4. Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych: 

1. Informacje dotyczące konkursu umieszczone będą na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie  
www.stronie.pl   i  na Facebooku: Stronie Śląskie Gmina Aktywna z Natury oraz poprzez plakaty wywieszone 
na tablicach ogłoszeniowych. 

2. Do pracy  należy dołączyć zgodę na udział w konkursie, podać następujące dane: imię i nazwisko autora 
pracy, adres zamieszkania, wiek (liczba ukończonych lat), datę urodzenia, adres mailowy (nieobowiązkowo), 
numer telefonu do kontaktu oraz oświadczenie o przyjęciu minimum I dawki szczepienia przeciw COVID-19. 
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3. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie podpisuje rodzic/opiekun. Niewyrażenie 
zgody opiekuna  prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka będzie skutkowało wykluczeniem 
pracy z konkursu. 

4. Prace należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 
15:30 albo przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 
57-550 Stronie Śląskie (z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny – szczepienia” 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021r. do godz. 15:30 wraz ze zgodą na uczestnictwo. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. 

§ 5. Zasady wyboru: 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja konkursowa nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu. 

3. Prace niezgodne z Regulaminem konkursu nie będą oceniane. 

4. Jeśli praca nie będzie spełniała wszystkich wymogów zawartych w regulaminie zgody na udział 
w konkursie, praca zostanie odrzucona. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo do niewyłonienia laureatów. 

6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu i nie 
podlegają odwołaniu. 

§ 6. Zasady przyznawania nagród: 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów konkursu oraz może przyznać 
nagrodę główną spośród wszystkich prac i wyróżnić inne prace. 

2. W przypadku braku wystarczającej liczby prac konkursowych lub niskich ocen prac, komisja zastrzega 
możliwość niewyłonienia laureatów i nieprzyznania nagród  lub nierozstrzygnięcia konkursu. 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub mailowo. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

5. Treść prac (wraz z danymi autorów) może zostać zamieszczona na nośnikach informacyjnych gminy 
oraz w mediach, z którymi gmina współpracuje. 

6. Prace nie będą zwracane autorom. 

§ 7. Nagrody:  

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, vouchery oraz dyplomy, a autorzy  
wyróżnionych prac otrzymają upominki promocyjne. 

§ 8. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie prac projektu jest równoznaczne z akceptowaniem niniejszego regulaminu. 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.stronie.pl   

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: oswiata@stronie.pl   lub pod nr tel. 74 811 
77 42 

4. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie stosownego 
oświadczenia woli w formie pisemnej na formularzy zgody na udział w konkursie. 

5. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

6. Organizator zastrzega sobie  możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie na każdym 
etapie konkursu. 

Załącznik: 

Zgoda na udział w konkursie (wraz z klauzulą informacyjną) 
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Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego 

promującego szczepienia przeciw CODID-19 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie plastycznym promującego szczepienia przeciw CODID-19 dla 
mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w wieku 12-19 lat. 

organizowanym przez Gminę Stronie Śląskie: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

……………………lat/a,          data urodzenia: …. ….. …………r. 

(wiek – ukończonych lat, data urodzenia) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy, e-mail) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem plastycznego promującego szczepienia przeciw CODID-
19 dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w wieku 12-19 lat. 

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłana przeze mnie praca jest praca 
autorską, wykonana przeze mnie osobiście. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie treści przesłanej pracy (wraz z imieniem i nazwiskiem oraz 
wiekiem)  na nośnikach informacyjnych gminy oraz w mediach, 

z którymi gmina współpracuje 

Oświadczam, że jestem zaszczepiona/y przeciw COVID-19 …………………………………….… 

(należy wpisać do wyboru: w pełni lub I dawką) 

W przypadku żądania zobowiązuję się okazać do wglądu  poświadczenie szczepienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (uczestnika konkursu), przez 
Administratora danych – Burmistrza Stronia Śląskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, 
przy ul Kościuszki 55, w związku z uczestnictwem w w/w konkursie organizowanym przez Gminę Stronie 
Śląskie.  

………………………..………………………………………….… 

Data i podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu/uczestnika konkursu 
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Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie. 

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak 
powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl   

3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji umowy, 
podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e, 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), art. 30 ust. 1 i art.7.ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z Decyzją BZ-
RM.6310.321.2021.MB(72) Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. polecającą podjęcie działań 
promocyjnych mających na celu zwiększenie  liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw 
COVID-19. 

4. Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu plastycznego promującego szczepienia 
przeciw CODID-19 dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w wieku 12-19 lat. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane tworzą zbiór materiałów archiwalnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt 
dla organów gminy. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają 
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CF39632C-89AD-4E45-A195-2B7BA27ACBEF. Podpisany Strona 4

mailto:iod@stronie.pl


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 550/21 

Burmistrza Stronia Śląskiego 

z dnia 1 września 2021 r. 

Powołanie komisji konkursowej do oceny prac złożonych w konkursie plastycznym 
dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w wieku 12-19 lat, promującym szczepienia przeciw CODID-19, 

ogłoszonym przez Burmistrza Stronia Śląskiego. 

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową ds. rozstrzygnięcia konkursu plastycznego dla mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie, w wieku 12-19 lat, promującego szczepienia przeciw CODID-19 wśród ogłoszonym 
przez Burmistrza Stronia Śląskiego, w następującym składzie osobowym: 

1) Przewodniczący Komisji: Lech Kawecki; 

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji: Ryszard Wiktor; 

3) Sekretarz Komisji: Anna Chilicka; 

4) Członek Komisji: Krystyna Łyczkowska; 

5) Członek Komisji: Magdalena Laskowska; 

6) Członek Komisji: Dorota Jezierska; 

7) Członek Komisji: Irena Kolczyńska. 

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji. 

§ 2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych według warunków zawartych w Regulaminie 
Konkursu. 

§ 3. Prace Komisji są prowadzone jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków. 

§ 4. Członkowie komisji podpisują oświadczenie o bezstronności. Jeśli zaistnieją wątpliwości co do 
bezstronności, członek komisji zostaje wyłączony w zakresie oceny pracy tej osoby, wobec której zaistniała 
wątpliwość. 

§ 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

§ 6. Po przeprowadzeniu Konkursu zostaje sporządzony protokół z rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie do 29.10.2021 r. 

§ 8. W przypadku braku wystarczającej liczby prac konkursowych lub niskich ocen prac, komisja zastrzega 
możliwość niewyłonienia laureatów i nieprzyznania nagród  lub nierozstrzygnięcia konkursu. 

§ 9. Przewodniczący niezwłocznie przekaże Burmistrzowi Stronia Śląskiego wyniki rozstrzygnięcia 
Konkursu.
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