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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 1130/20 

Prezydenta Miasta Białegostoku  

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA WYKONANIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ 

 

 

§1  

Warunki ogólne 

1. Organizatorem konkursu na wykonanie szopki bożonarodzeniowej zwanym dalej 

„konkursem” jest Miasto Białystok – Prezydent Miasta Białegostoku,  

z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych 

oraz promocja Miasta Białystok. 

 

§2  

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty z zastrzeżeniem ust. 2. Mogą w nim wziąć udział 

mieszkańcy Miasta Białystok, w tym dzieci, młodzież, rodziny, wspólnoty, 

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którzy są zainteresowani 

podtrzymaniem pięknej polskiej tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych, 

zwani dalej „uczestnikami”. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego, członkowie  

ich rodzin oraz członkowie komisji konkursowej oraz osoby, które brały udział  

w organizowaniu i przygotowywaniu konkursu.  

3. W celu wspólnego składania pracy konkursowej niezbędne jest wybranie opiekuna 

projektu do reprezentowania w postępowaniu konkursowym. 

4. Każdy uczestnik może złożyć w konkursie tylko jedną pracę konkursową. Dotyczy,  

to także uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. 

5. Jeżeli uczestnik złoży więcej niż jedną pracę konkursową to wszystkie prace 

sporządzone z jego udziałem zostaną odrzucone. 

6. Złożenie pracy konkursowej będzie rozumiane przez Organizatora jako fakt 

zapoznania się z Regulaminem i akceptacji bez zastrzeżeń warunków w nim 

określonych. 

 

§3  

Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie przestrzennej pracy plastyczno-technicznej 

– szopki bożonarodzeniowej, statycznej lub ruchomej. Wszystkie elementy szopki 

muszą być wykonane samodzielnie (odrzucone zostaną wszystkie prace z gotowymi 

elementami). 

3. Szopka powinna być wykonana dowolną techniką przestrzenną, na dowolnym 

materiale w dowolnym formacie. 

4. Zgłaszana w konkursie szopka, wyraźnie powinna nawiązywać do przesłania 

płynącego z Bożego Narodzenia (mile widziane nawiązanie do tradycji lokalnej, 

pejzaży, strojów, miejscowej architektury itp). 
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5. Prace nie mogą przedstawiać ani nawiązywać do treści powszechnie uznawanych  

za wulgarne i obraźliwe, w tym zawierających treści obsceniczne, pornograficzne, 

erotyczne, rasistowskie, nagość, przemoc, a także obrażające uczucia innych osób,  

w szczególności uczucia religijne. 

 

§4 

Termin i sposób składania prac konkursowych 

1. Uczestnik dostarcza szopkę w postaci plastyczno-technicznej o dowolnej wielkości; 

podpisaną od spodu szopki w poniższy sposób: imię_nazwisko autora/ów pracy) oraz 

wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenia stanowiące Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie, o których mowa w ust. 4 dostępne są na 

stronie internetowej www.bialystok.pl. 

3. Szopka wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem powinna być 

dostarczona do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji 

Białostockiej, które mieści się w Białymstoku (15-087) przy ul. Kościelnej 1A. Szopki 

można dostarczać w godzinach pracy CWK, tj. od poniedziałku do piątku w godz.  

od 9:00 do 15:00. 

4. Prace konkursowe - szopki można przynosić do CWK do dnia 12 stycznia 2021 

r., do godz. 13:00. 

5. Nie będą brane pod uwagę prace konkursowe - szopki bez dołączonego formularza  

i oświadczenia. 

6. Nie będą brane pod uwagę prace konkursowe, które zostaną przyniesione po  

ww. terminie (decyduje data i godzina przyniesienia szopki do CWK). 

6. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego 

imienia i nazwiska na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz portalu 

społecznościowym Facebook. 

 

§5  

Prawa autorskie do prac konkursowych 

1. Szopki muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane. 

2. Przekazanie prac do udziału w konkursie równoznaczne jest z oświadczeniem, że projekt 

nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych 

praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę 

zwalnia Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Uczestnik przez fakt przystąpienia do konkursu zezwala Organizatorowi, zgodnie  

z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 

r., poz. 1231 j.t.) na nieodpłatne korzystanie z pracy konkursowej, bez względu na formę  

i układ, na polach eksploracji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności  

do: zamieszczania zdjęć szopki w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających 

się do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, CD), wprowadzenia zdjęć szopki do 

pamięci komputera, jak również do: 

1) publicznej prezentacji pracy konkursowej podczas ogłoszenia wyników konkursu; 

2) prezentacji pracy konkursowej w środkach masowego przekazu i sieciach 

komputerowych; 

3) prezentacji zdjęć, filmów szopki na stronie internetowej www.bialystok.pl, na 

profilach społecznościowych Miasta Białystok oraz we wszystkich materiałach 

promocyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku; 
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4) publikacji pracy konkursowej na potrzeby przebiegu, promocji i archiwizacji 

konkursu. 

 

§6 

Kryteria oceny prac 

1. Ocena prac przez komisję konkursową odbywać się będzie w oparciu o następujące 

kryteria oceny prac: 

1) ogólne wrażenie estetyczne i wartość artystyczna; 

2) wkład pracy; 

3) trudność techniczna; 

4) wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik plastycznych; 

5) podejście do tematu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania fotografii, które nie są zgodne 

z warunkami regulaminu. 

 

§7 

Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów 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 (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s. 2), 

zwanego w skrócie „RODO” 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO 

1) Administratorem danych osobowych jest  Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd 

Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. 

2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, 

tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl. 

3) dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia fotografii w konkursie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO w związku z Regulaminem konkursu 

fotograficznego  

na wykonanie szopki bożonarodzeniowej. 

4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym  

na podstawie przepisów prawa, podmiotom, którym zostały powierzone  

do przetwarzania. Dane zostaną udostępnione na stronie internetowej 

www.bialystok.pl oraz portalu społecznościowym Facebook Miasta Białystok. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od daty zakończenia sprawy,  

a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe; 

6) Uczestnikowi przysługuje prawo do:  

a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; 

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych 

w art. 17 RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach określonych 

w art. 21 RODO. 

7) Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  

w dowolnym momencie, bez jej wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

mailto:bbi@um.bialystok.pl
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8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie uznaniem 

zgłoszenia konkursowego za nieważne, co skutkować będzie wykluczeniem z konkursu 

lub odrzuceniem zgłoszenia. 

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi przysługuje prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO. 

 

§ 8 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Ocena prac przez komisję konkursową będzie się odbywać w dniach 13-22.01.2021 r.  

2. Spośród nadesłanych prac konkursowych, komisja konkursowa, powołana odrębnym 

zarządzeniem, wyłoni 22 stycznia 2021 r. finalistów. Wyniki konkursu akceptuje 

Prezydent Miasta Białegostoku. 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bialystok.pl. 

Jednocześnie laureaci zostaną powiadomieni drogą e–mailową. 

4. O terminie i miejscu wręczenia nagród finaliści zostaną poinformowani e-mailowo  

lub telefonicznie.   

5. Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów nagród głównych oraz trzy wyróżnienia 

6. Laureaci nagród głównych otrzymają tablety a osoby wyróżnione pakiet nagród 

rzeczowych.   

7. Organizator jako podmiot wydający nagrody w konkursie i tym samym, stosownie  

do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 183) jako płatnik podatku zryczałtowanego od nagród, ponosi 

odpowiedzialność za rozliczenie podatku. 

8. Nagrody nieodebrane w terminie pozostają do dyspozycji Organizatora. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty, jeżeli zostanie złożona tylko jedna praca 

konkursowa nieodpowiadająca celowi lub warunkom konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn oraz 

prawo do niewyłonienia zwycięzców. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie 

umieszczona na portalu miejskim www.bialystok.pl. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu. 

5. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się 

przepisy Ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.  

z 2019 r., poz. 1231 j.t.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1740 t.j. ). 

 


