
Zarządzenie Nr 679/2274/22 

Prezydenta Miasta Koszalina 

z dnia 7 września  2022 roku 

 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego pt. „Bądź bohaterem – 

zmieniaj miasto z Koszalińskim Budżetem Obywatelskim” 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2022 poz. 559 oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 387/1325/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 

lutego 2021r. – zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. Ogłaszam konkurs plastyczny pt. „Bądź bohaterem – zmieniaj miasto z Koszalińskim 

Budżetem Obywatelskim” 

 

§ 2. Regulamin konkursu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej, 

Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

Prezydent Miasta 

 

   Piotr Jedliński 

 

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Nr 679/2274/22 

Prezydenta Miasta Koszalina 

z dnia 7 września 2022 roku 

Regulamin 

konkursu plastycznego pt. „Bądź bohaterem – zmieniaj miasto z Koszalińskim 

Budżetem Obywatelskim” 

 

 

1. Cel konkursu 

Konkurs plastyczny pt. „Bądź bohaterem – zmieniaj miasto z Koszalińskim Budżetem 

Obywatelskim” zorganizowany zostaje z okazji 10. Edycji Koszalińskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Celem jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Bądź bohaterem – 

zmieniaj miasto z Koszalińskim Budżetem Obywatelskim” przez dzieci i młodzież 

uczęszczające do koszalińskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

Konkurs ma na celu promowanie idei Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego wśród 

najmłodszych koszalinian oraz zachęcenie do aktywnego udziału w Koszalińskim 

Budżecie Obywatelskim. 

 

2. Organizator konkursu 

Ogłaszającym konkurs na wykonanie pracy plastycznej pt. „Bądź bohaterem – zmieniaj 

miasto z Koszalińskim Budżetem Obywatelskim”  jest Prezydent Miasta Koszalina, zwany 

dalej Organizatorem. 

 

3. Osoba upoważniona do kontaktów 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie konkursu jest Marta Orzechowska 

kierownik Referatu Konsultacji Społecznych w Wydziale Komunikacji Społecznej, 

Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz Aleksandra Zdzińska inspektor 

w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji, tel. 94 348 88 87 lub 94 348 88 99,  

e-mail: koszalinskibudzetobywatelski@um.koszalin.pl 

 

4. Warunki uczestnictwa 

a) Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do koszalińskich 

szkół. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 

 I kategoria – dzieci z klas I – III; 

 II kategoria – dzieci z klas IV- VIII; 

 III kategoria – młodzież ucząca się w koszalińskich szkołach 

ponadpodstawowych.  

b) Praca konkursowa  powinna zostać wykonana w dowolnej technice plastycznej np. 

rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, plakat, wycinanka i mieć format nie mniejszy niż 

A4 oraz nie większy niż A3. Praca musi być płaska. Praca może przedstawiać 

dotychczas zrealizowane inwestycje/projekty z Koszalińskiego Budżetu 

Obywatelskiego (mapa zrealizowanych projektów znajduje się na stronie 

internetowej www.budzetobywatelski.koszalin.pl) lub może przedstawiać 

projekty/inwestycje/pomysły, które mogą zostać zrealizowane w Koszalinie w 

przyszłości w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

c) Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia stanowiącą 

Załącznik do niemniejszego Regulaminu wraz z podpisanymi oświadczeniami 

http://www.budzetobywatelski.koszalin.pl/


zawartymi w ww. Karcie dotyczącymi przeniesienia praw autorskich oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (brak wymaganych oświadczeń i zgód będzie 

skutkował niezakwalifikowaniem pracy do konkursu). 

d) Praca plastyczna musi być zgodna z tytułem konkursu, prace niezwiązane z 

tematyką konkursu zostaną odrzucone.  

e) Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

f) Każda praca na odwrocie powinna zostać opatrzona informacjami:  imię, nazwisko, 

klasa i nazwa szkoły. 

 

5. Zgłoszenie do konkursu 

Podpisaną pracę należy dostarczyć w oryginalnej wersji wraz z Kartą zgłoszenia do 

konkursu (Karta zgłoszenia do konkursu powinna być dołączona do pracy w kopercie)  

osobiście do Urzędu Miejskiego – Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek Staromiejski 6-7 lub  

za pośrednictwem poczty polskiej – liczy się data stempla pocztowego.  

 

6. Termin zgłaszania pracy plastycznej 

Pracę plastyczną należy dostarczyć w terminie do 17 października 2022 roku. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 października 2022 roku. Zwycięzcy 

zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej oraz o miejscu i czasie 

odbioru nagrody.  

 

8. Nagrody konkursowe 

W każdej kategorii, wskazanej w punkcie 4, wyłonionych zostanie wyłonionych zostanie 

trzech laureatów: 

Nagroda za I miejsce – smartwatch; 

Nagroda za II miejsce – głośnik bezprzewodowy; 

Nagroda za III miejsce – słuchawki bezprzewodowe. 

Łącznie wyróżnionych zostanie 9 uczestników konkursu. 

 

9. Postanowienia końcowe 

a) Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonej pracy. 

c) Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu zgłoszonej pracy. 

d) Uczestnicy konkursu przekażą prawa autorskie Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie 

do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. 

 

  



Załącznik do Regulaminu  

konkursu plastycznego pt. 

„Bądź bohaterem –  

zmieniaj miasto z Koszalińskim 

Budżetem Obywatelskim” 

 

Karta zgłoszenia 

do konkursu plastycznego 

pt. „Bądź bohaterem – zmieniaj miasto z Koszalińskim Budżetem Obywatelskim” 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej: 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….…………… 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego autora pracy (dotyczy osób niepełnoletnich): 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….…………… 

 

Klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor: 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….…………… 

 

Imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail osoby do kontaktu w sprawie wyników 

konkursu: 

 

…………………………………….……………………..………………………………………………………………………….…………… 

 

 

 

Oświadczam, że zgłaszając pracę w konkursie przekazuję prawa autorskie Urzędowi Miejskiemu 

w Koszalinie do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. 

 

…………………………………………………………………………. 

Data i podpis autora lub opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej Karcie 

przez Urząd Miejski w Koszalinie dla potrzeb związanych z konkursem plastycznym pt. „Bądź 

bohaterem – zmieniaj miasto z Koszalińskim Budżetem Obywatelskim” 

 

…………………………………………………………………………. 

Data i podpis autora lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta 

Koszalina– Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl 

 

2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki 

Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 e-mail: iodo@um.koszalin.pl 

 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 ust 1 lit. a RODO na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz § 

16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie, stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015r z późn. zm. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom takim jak: media.  

 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do 31.10 2023 

roku a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

6. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych; 

 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO gdyż przetwarzanie 

nie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

 

7. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych 

osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane 

przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

Koszalin, dnia 1 września 2022 roku 


