
LARZ4DZENTE NR L).|lA.. /22
PREZYDENTA MIASTA BI ALEGOSTOKU

z dnia ..d.\.. grudnia 2022 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu na wykonanie szopki bo2onarodzeniowej

Na podstawie art. 30 ust.i, w zwiqzku z arl.7 \st. I pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o sa-morzadzie gminnym (Dz.lJ.22022r. poz.559 ze zm.1), zatzqdzam, co nastgpuje:

$l
1. Ogiaszam otwarty konkurs na wykonanie szopki bozonarodzeniowej.

2. Regulamin otwartego konkursu, o kt6rym mowa \ry ust. 1, okresla zalqcznik do niniejszego

zanqdzenia.

s2
1. Konkurs ma charakter otwarty, mog4 w nim wzi4i udzial mieszkancy Miasta Bialystok,

w tym dzieci, mlodziez, rodziny, wsp6lnoty, stowarzyszenia, organizacje pozarzqdowe

orrz wszyscy, kt6rzy s4 zainteresowani pocltrzymaniem pigknej polskiej tradycji

tworzenia szopek bo2onarodzeniowych.
2. W konkursie nie mog4 brai udzialu pracownicy Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,

czlonkowie komisji konkursowej i czlonkowie ich rodzin.

$3
1. Nadeslane prace oceniad bgdzie komisja konkursowa.
2. Sklad osobowy komisji konkursowej oraz zasady i tryb jej dzialania okreslony zostanie

w drodze odrgbnego zarz4dzenia.

$4
wykonanie zarz4dzenia powierzam zastgpcy Prezydr:nta Miasta nadzorujEcemu Departament

Kultury, Promocji i Sportu oraz Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Sportu.

$s
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalqcz k
do Z ARZ \D ZENIA NRl.l.l L22

PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU
z dnia .0{. grudrua2022 r.

I

$2
Uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty z zastrze2eniem tst. 2. Mog4 w nim wzi46 udzial mieszkaricy
Miasta Biaiystok, w tym dzieci, mlodzie2, rodziny, wsp6lnoty, stowarzyszenia, organizacje
pozarzqdowe oraz wszyscy, kt6rzy sq zainteresowani podtrzymaniern piqknej polskiej
tradycji tworzenia szopek bo2onarodzeniowych, jak r6wnie2 budowaniem wiqzi
rodzinnych, umacnianiem wiary i propagowaniem warto6ci chrzeScijanskich, zwani dalej

,,uczestnikami" .

2. W konkursie nie mog4 bra6 udziatu pracownicy Urzqdu Miejskiego, czlonkowie
ich rodzin oraz czlonkowie komisji konkursowej oraz osoby, kt6re braly udzial
w organizowaniu i przygotowyrvaniu konkursu.

3. Aby zlo2yd prace konkursow4 wykonan4 zespolowo nale2y wskaza6 osobE reprezentuj 4cq
gupa.

4. Ka2dy uczestnik mole zlo2y| w konkursie tylko jedn4 pracq konkursowq dotyczy,
to takZe uczestnik6w bior4cych udzial zespolowo.

5. Je2eli uczestnik z1o2y wiEcej ni2 jedn4 pracE konkursowq to wszystkie prace wykonane z
jego udzialem zostan4 odrzucone.

6. Zloienie pracy konkursowej bqdzie rozumian e przez Organizatora j ako fakt zapoznania siq

z Regulaminem i akceptacji bez zastrze2ei warunk6w w nim oke6lonych.

s3
Zasady udzialu w konkursie

1. IJdzial w konkursie jest bezplatny i dobrowolny.
2. Zadaniem uczestnik6w jest wykonanie przestrzennej pracy - szopki bo2onarodzeniowej

(statycznej lub ruchomej). Wszystkie elementy szopki musz4 by6 wykonane samodzielnie
(odrancone zostanq wszystkie prace z gotowymi elementami).

3. Szopka powinna byi przestrzenna, wykonana dowoln4 technikq na dowolnym materiale,

w dowolnym formacie.

1

REGULAMIN KONKURSU
NA WYKONANIE SZOPKI BOZONARODZENIOWEJ

s1
Warunki og6lne

1. Organizatorem konkursu z dziedziny kultury i sztuki na wykonanie szopki
bo2onarodzeniowej, zwanego dalej ,,konkursem", jest Miasto Bialystok - Prezydent Miasta
Bialegostoku,
z siedzlbqprzy ul. Slonimskiej I, 15-950 Bialystok, zwany dalej ,,Organizatorem".

2. Do konkursu w roli wsp6lorganizalora przystqpi6 mog4 plac6wki o3wiatowe, miejskie
jednostki organizacfne i inne.

3 . Celem konkursu j est podtrzymylvanie tradycj i tworzenia szopek bo2onarodzeniowych oraz
promocja Miasta Bia[ystok.



4. Zglaszana w konkursie szopka powinna wyra2nie nawiqzywai do przeslania plyn4cego
z Bo2ego Narodzenia (mile widziane nawi4zanie do tradycji lokalnej, pejza2y, stroj6w,
miej scowej architektury, itp.).

5. Prace nie mog4 przedstawiad ani nawi4Tywai do treSci powszechnie uznawanych
za wulgame i obrazliwe, w tym zawieraj4cych tre3ci obsceniczne, pomograficzne,
erotyczne, rasistowskie, nago3i, przemoc, a takie obra2ajqce uczucia innych os6b,
w szczeg6lno6ci uczucia religijne.

6. Poprzez podanie danych osobowych osoby bior4ce udzial w konkursie wyra2aj4 zgodq na
opublikowanie ich imienia oraz nazwiska na stronie intemetowej rvrv',v.bialystok.pl oraz
portalu spolecznoSciow)..rn Miasta Bialystok.

s4
Termin i spos6b skladania prac konkursowych

Uczestnik dostarcza szopkE, wypelniony formularz zgloszeniowy oraz olwiadczenia
stanowi4ce Zalqcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostqpne na stronie internetowej
www.bialystok.pl) do Centrum Wystawienniczo-Konferencfnego Archidiecezji
Bialostockiej (dalej CWK), kt6re mie6ci siq w Biall,rnstoku przy ul. Ko6cielnej 1A.

2. Prace konkursowe (szopki) mo2na dostarczad do CWK w terminie 2-3 stycznia
2023 r. w godzinach 9:00-15:00.

3. W konkursie nie bqd4 brane pod uwagq:
I ) prace konkursowe (szopki) bez dolqczonego formularza i o6wiadczenia;
2) prace konkursowe (szopki), kt6re zostan4 dostarczone po terminie (decyduje data

i godzina przyniesienia szopki do CWK).

ss
Prawa autorskie do prac konkursowych

1. Szopki musz4 by6 pracami autorskimi, kt6re wczeSniej nie byly nagradzane.
2. Przekazanie prac do udziatu w konkursie r6wnoznaczne jest z o6wiadczeniem,. 2e projekt

nie narusza praw os6b trzecich, w szczeg6lno6ci nie narusza ich maj4tkowych i osobisiych
praw autorskich. W przypadku wystqpienia przez osobq lrzeciq z roszczeniami,
wynikaj4cyrni z ttitrln naruszenia praw oke6lonych powy2ej, osoba zglaszajqca pracQ
zwalrta Organizatora od wszelkich zobowi4zan, jakie powstan4 z tego tytulu.

3. Uczestnik przez fakl przystqpienia do konkursu zezwala Organizatorowi, zgodnie
z ustaw4z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz.
1062 j.t.) na nieodplatne korzystanie z pracy konkursowej, bez wzglqdu na formq
i ukiad, na polach eksploracji, o kt6rych mowa w art. 50 tej ustawy, w szczeg6lno6ci
do'. zamieszczania zdjq6 szopki w Intemecie oraz w innych formach utrwaleri nadaj4cych
siq do rozpowszechniania (np. noSniki elektroniczne, CD), wprowadzenia zdjqi szopki do
pamiqci komputera, jak r6wnie2 do:
1) publicznej prezentacji pracy konkursowej podczas ogioszenia wynik6w konkursu;
2) publicznej prezentacji pracy konkursowej w ramach wystawy szopek miejskich;
3) prezentacji pracy konkursowej w Srodkach masowego przekant i sieciach

komputerowych;
. 4) prezentacji zdjqi, film6w szopki na stronie internetowej www.bialystok.pl, na profilach

spoleczno6ciowych Miasta Bialystok oraz we wszystkich materiaiach promocyl'nych
Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku;

5) publikacji pracy konkursowej na potrzeby przebiegu, promocji i archiwizacji konkursu.

?



s6
Kryteria oceny prac

L Ocena prac przez komisjg konkursow4 odbywad sig bgdzie w oparciu o nastgpujQce
kry4eria:
1) og6lne wra'Zenie estetyczne i warto3i artystyczna;
2) wklad pracy;
3) trudnoSd techniczna;
4) wykorzystanie oryginalnych material6w i technik plastycznych;
5) podejScie do tematu.

$7
Klauzula informacyjna wynikajqca z przepis6w Rozporz4dzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w rwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przep\wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lnego rozporzqdzenia
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2078,127, s.2),

zwanego w skrricie ,,RODO"
l. Zgodnie z art. \3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zkr z
przetwarzaniem danych osobowych i w spraw-ie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE Ll l9 s.1 22016 r., sprost. Dz. Urz. UE L121 s.2 22018 r., sprost. Dz. Urz. UE
L74 s.35 z 2021 r.) (RODO), informuje sig 2e:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku,
Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l. I 5-950 Bialystok;

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi(@um.bialystok.pl;

3) podane dane osobowe s4 przetwarzane w celu rozstrzygniEcia konkursu na wykonanie
szopki boZonarodzeniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest
niezbgdne do rozliczenia wykonania zadania wynikaj4cego z art. 7 pkt l8 ustawy o

samorzqdzie gminnym - promocja gminl:
4) Pana/Pani dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, ni2 organom publicznym

prowadz4cym konkretne postqpowania zgodnie z prawem oraz podmiotom, kt6rym
administrator powierzyl przetwarzanie danych w trybie art. 28 RODO;

5) Pani/Pana dane bgdq przechowywane przez olrres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy, a
po tym okresie zostan4 poddane ocenie przydatnoSci przez Archiwum Panstwowe;

6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) dostgpu do danych, na zasadach okreSlonych w art. l5 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach okreSlonych w art. 16 RODO;
c) usunigcia danych (..prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okreSlonych

w arl. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. l8 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach okre3lonych

w arl. 2l RODO.
7) Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest

Prezes UrzEdu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danychjest warunkiem uzyskania material6w promocyjno-informacyjnych;
9) Dane nie b9d4 podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

3
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s8
Wyniki konkursu i nagrody

1. Ocena prac przez komisjg konkursowq odbgdzie sig do 31 stycznia 2023 r.
2. Spo5r6d nadeslanych prac konkursowych. komisja konkursowa, powolana odrgbnym

zarz4dzeniem, wyloni do 31 stycznia 2023 r. finalist6w. Wyniki konkursu akceptuje
Prezydent Miasta Bialegostoku.

3. Wyniki konkursu zostan4 opublikowane na stronie intemetowej www.bialystok.pl.
Jednoczesnie laureaci zostan4 powiadomieni drog4 telefoniczn4 lub e-mailow4.

4. O terminie i miejscu wrgczenia nagr6d finaliici zostan4 poinformowani
telefonicznie lub e-mailowo.

5. Komisja konkursowa wyioni trzech laureat6w nagr6d gl6wnych oraz trzy wyr6znienia.
6. Laureaci nagr6d gl6wnych oraz osoby wyr62nione otrzymaj4 pakiet nagr6d rzeczowych.

7. Organizator jako podmiot wydaj4cy nagrody w konkursie i tym samym. stosownie

do art. 30 ust. l pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od os6b frzycznych
(D2.1J.2022 r. poz.ll28 ze zm.) jako platnik podatku zryczaitowanego od nagr6d, ponosi

odpowiedzialno56 za rozliczenie podatku.
8. Nagrody nieodebrane przez zwycigzc6n' pozostajq do dyspozycji Organizatora.

se
Postanowienia kofcowe

1. Konkurs moZe zosta6 uniewaZniony, jeZeli zostanie zlo2ona tylkojedna praca konkursowa
nieodpowiadaj4ca celowi lub warunkom konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przetwania, zmiany lub przedluZenia konkursu
w razie wyst4pienia przyczyn od niego niezaleZnych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo uniewa2nienia konkursu bez podania przyczyn oraz
prawo do niewylonienia zwycigzc6w. Informacj a o uniewa2nieniu konkursu zostanie

umieszczona na portalu miejskim wr.l'rv.bialystok.pl.
4. Osoby, kt6re nie spelni4 kt6regokolwiek z wymog6w okre3lonych w niniejszym

Regulaminie lub podadz4 nieprawdziwe informacje" zostan4 wyl4czone z konkursu.
5. Przyst4pienie uczestnika do konkursu jest r6wnoznaczne z akceptacj4 treSci niniejszego

Regulaminu.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu naleZy do Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje sig

przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy
z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.z2022r.poz. 1360 zezm.).
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Zal4cznik Nr I do Regulamrnu konkursu
na wykonanie szopki boZonarodzeniowej

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY
DO KONKT]RSU

NA WYKONANIf, SZOPKI BOZONARODZNEIOWEJ

2. IMI4 I NAZWISKO OPIEKUNA AUTORA PRACY KONI(r'RSOWEJ*

4. DANE KONTAKTOWE AUTORA/OPIEKT'NA PRACY KONKURSOWEJ

Telefon e-mail ...

oSwIADCZENIE**
I . OSwiadczam, 2e zawarte w niniejszej karcie dane sq praw&iwe.
2. O6wiadczam, 2e zapoznalem siq z treSci4 Regulaminu konkursu, kt6ry rozumiem i w pelni

akceptujq.
3. O6wiadczam, 2e przysfugujq mi wszelkie prawa autorskie do wykonanej pracy konkursowej.
4. O6wiadczam , 2e zgloszona praca konkursowa nie byla wczeSniej nagradzana.
5. Wyraiam zgodq na nieodplatne wykorzyst,,r,vanie przezUrzqd Miej ski w Biatyrnstoku nadeslanej

pracy w dowolnym czasie i formie dla cel6w promocji Konkursu oraz Miasta.
6. OSwiadczam, 2e mam Swiadomo5i, i2 przekazanie pracy konkursowej wraz formularzem

zgloszeniowym jest jednoznaczne z wyraieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach i zakresie okre6lonych w regulaminie konkursu przez Urzqd Miejski w Bialymstoku.

Wyra2am zgodq na przekazanie na rzecz Miasla Bialystok, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich
praw majqtkowych do zgloszonej pracy konkursowej, zgodnie z ustawqz dn.4lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 ze zm.) na polach eksploracji, o kt5rych
mowa w art. 50 tej ustawy, jak r6wnie2 do publicznej prezentacji pracy podczas ogloszenia wynik6w
konkursu na stronie internetowej www.bialystok.pl, na profilach spolecznoSciowych Miasta Bialystok
oraz we wszystkich materialach promocyjnych Urzqdu Miejskiego w Bralymstoku.

(podpis)

(podpi$

rslsjs PREZIDENT TA

sz Truskolctsh

niepelnoletnich autor6w pracy konkws
tym samym formularzu kaidy zBflSI

przypadku osdb niepelnoletnich kaidy z opiekundw autordw
konkursowej lub w

1. AUTOR/AUTORZY SZOPKI (proszg podat imig i nantiskol.

3. NAZWA PLACOWKU ORGANIZACJV WSP6LNOTY ZGI-ASZAJACEJ PRAC4
KONKURSOWA (nie dotycq szopek vykonanych w rodzinie)

dr hab.


