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Regulamin Konkursu o Honorowy Tytuł  

„Strasznie Fajny/a/ Mieszkaniec/Mieszkanka/ Straszyna 2020” 

 
A. Postanowienia Ogólne 
 
1. Konkurs na honorowy tytuł "Strasznie Fajny/a Mieszkaniec/Mieszkanka Straszyna 2020” (zwany 

dalej "Konkursem") jest organizowany na terytorium Sołectwa Straszyn przez Sołtysa i Radę 
Sołecką Straszyna (zwaną dalej "Organizatorem") w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury, Sztuki i 
Biblioteką Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, który jest administratorem danych osobowych 
zgłaszających nominacje oraz kandydatów do tytułu.  

2. Konkurs jest organizowany dorocznie. 
3. Zgłaszanie nominacji odbywa się w dniach od 1.02.2021 r. do 28.02.2021 r. 
4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu. 
 
B. Idea Konkursu 
 
1. Celem Konkursu jest promocja postaw osób, które prowadzą lub prowadziły działalność na 

rzecz społeczności Straszyna, działają na rzecz innych; działają na rzecz zmiany, na której 

zyskuje społeczność lokalna lub środowisko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub 

im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązywania dotychczas pomijanych problemów, są 

pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji 

i inicjatyw społecznych. 

2. W Konkursie zostanie wyróżniona honorowym tytułem „Strasznie Fajny/a 

Mieszkaniec/Mieszkanka Straszyna 2020” osoba działająca na rzecz dobra wspólnego 

indywidualnie, w grupach nieformalnych i w ramach organizacji pozarządowych w całym 2020 

roku kalendarzowym. 

3. Promocja laureata i jego postawy prospołecznej będzie odbywała się za pomocą mediów 

społecznościowych (m.in. FB, strona Sołectwa Straszyn - http://solectwostraszyn.pl/), w lokalnej 

prasie i radiu.   

 
C. Kapituła Konkursu 
 
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania formalnej oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób 

nagrodzonych, Organizator powoła Kapitułę Konkursu (dalej „Kapituła”). 
 
2. Ostateczny skład Kapituły będzie podany do publicznej wiadomości do 10.02.2021 r. 
 
D. Zasady zgłaszania kandydatów 
 
1. Kandydatów  nominowanych do tytułu „Strasznie Fajny/a Mieszkaniec/Mieszkanka Straszyna 

2020” mogą zgłaszać osoby i grupy zamieszkałe lub mające siedzibę w Straszynie. Nominacje 

należy zgłaszać poprzez Kartę Zgłoszenia – Zał. nr 1 do niniejszego regulaminu: 

a) przesłanie czytelnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną  

na adres e-mail wskazany przez organizatora: solectwo.straszyn@gmail.com – z wpisanym 

tematem wiadomości STRASZNIE FAJNY MIESZKANIEC 

LUB 

b) złożenie czytelnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej w miejscu wyznaczonym 

przez organizatora tj. MEDIATEKA, ul. Dworcowa 6A, 83-010 Straszyn. 
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 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uzasadnienia nominacji oraz wszystkich 

informacji zawartych we wniosku. Nie dopuszcza się samodzielnego zgłaszania nominacji przez 

kandydatów do tytułu. 

2. Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów: 
a. skuteczność i efekty działania  
b. współpraca i angażowanie innych ludzi, 
c. kreatywność, pomysłowość działań i rozwiązań, 
d. czas i zasięg działania 

3. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia kandydata (zwanego dalej: Uczestnikiem) do Konkursu 
jest uzyskanie od niego zgody na zgłoszenie udziału w Konkursie wraz ze zgodą na 
wykorzystywanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z Załącznikiem nr 2 niniejszego 
Regulaminu.  

4. Tytułu „Strasznie Fajny/a Mieszkaniec/Mieszkanka Straszyna 2020” nie mogą otrzymać osoby, 
które są członkami Kapituły. 

5.  
 
E. Harmonogram Konkursu 
 
1. Karty zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są od 1.02.2021 r. na stronie internetowej 

http://solectwostraszyn.pl/wnioski-i-protokoly-rady-soleckiej/ 
2. Kartę zgłoszeniową należy przysłać do 28.02.2021 r. (włącznie) na adres poczty elektronicznej 

solectwo.straszyn@gmail.com lub dostarczenie wypełnionego wniosku do Mediateki 
w Straszynie z siedzibą przy ul. Dworcowej 6A. 

3. Po zakończeniu naboru kart zgłoszeniowych odbędzie się pierwszy etap oceny wniosków 
w gronie Kapituły. 

4. Pierwszy etap oceny odbędzie się w oparciu o przyjęte w Konkursie kryteria zgodnie 

 z pkt. D ust. 2 niniejszego Regulaminu.  

6. Spośród najwyżej ocenionych kandydatur Kapituła wybierze Laureata Konkursu w drodze 

głosowania. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 1.03.2021 r. na stronie internetowej Sołectwa Straszyn: 
http://solectwostraszyn.pl/wnioski-i-protokoly-rady-soleckiej/ 

 
F. Nagrody 
 
1. Laureat Konkursu nagrodzony honorowym tytułem „Strasznie Fajny/a Mieszkaniec/Mieszkanka 

Straszyna 2020” otrzyma dyplom oraz plakietkę. 
2. Wręczenie Nagrody w postaci plakietki oraz dyplomu odbędzie się podczas jednego z wydarzeń 

obchodów 700-lecia Straszyna. O terminie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 
 

G. Postanowienia Końcowe 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki 

określone w niniejszym Regulaminie. 
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są jedyną podstawą do przeprowadzenia 

Konkursu. 
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

4. Poprzez wysłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie, osoby zgłaszające wyrażają zgodę  

i upoważniają Organizatora do przechowywania i przetwarzania ich danych osobowych, 

w zbiorze danych osobowych – dla celów organizacji Konkursu. 
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5. Wszelkie sprawy związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na adres 

Sołtysa Straszyna - solectwo.straszyn@gmail.com. 

6. Wyrażając zgodę na udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik akceptuje 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego 

Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą 

wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla Uczestników Konkursu, niż przewidziane w 

pierwotnej wersji Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie 

http://solectwostraszyn.pl/wnioski-i-protokoly-rady-soleckiej/ 
 

Straszyn, dnia 1.02.2021 r. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursach realizowanych  

przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański 

 
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, iż: 
1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna 

Gminy Pruszcz Gdański, z siedzibą przy ul. Długiej 20A, 83-031 Cieplewo. 

2. Inspektor Ochrony Danych  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest 

za pośrednictwem adresu e-mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969 

3. Cel przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursach realizowanych przez 

Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a oraz 

e RODO. 

4. Odbiorcy danych 

Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to 

stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

prawa; 

7. Prawa osób, których dane dotyczą; 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania; 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 

22 860 70 86; 

8. Dobrowolność podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; 

9. Informacja o profilowaniu  

Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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Załącznik nr 1  

do Regulamin Konkursu o Honorowy Tytuł „Strasznie Fajny/a/ Mieszkaniec/Mieszkanka/ Straszyna 2020”  

 

Karta zgłoszenia kandydata 

do tytułu „Strasznie Fajny/a Mieszkaniec/Mieszkanka Straszyna 2020” 
 

WNIOSKODAWCA/Y: 

1. Imiona i nazwiska osób zgłaszających (lub nazwa instytucji, stowarzyszenia, organizacji):  

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

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

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2. Telefon/e-mail kontaktowy: ................................................................................................................. 

3. Adres kontaktowy:  .............................................................................................................................. 

 

NOMINOWANY: 

1. Imię i nazwisko: ....................................................................................................................... 

2. Telefon/e-mail: ........................................................................................................................ 

3. Adres: ....................................................................................................................................... 

UZASADNIENIE (opis działalności osoby nominowanej): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

DODATKOWE REKOMENDACJE (jeśli są. należy je dołączyć do karty zgłoszenia): 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

………………………………… 
Czytelne podpisy wnioskodawców 
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Załącznik nr 2 

 do Regulamin Konkursu o Honorowy Tytuł „Strasznie Fajny/a/ Mieszkaniec/Mieszkanka/ Straszyna 2020” 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

1. Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Strasznie Fajny/a/ Mieszkaniec/Mieszkanka/ 
Straszyna 2020” organizowanym przez Sołtysa i Sołectwo Straszyn w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury, 
Sztuki i Biblioteką Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, który odbędzie się w okresie od 1.02.2021 r. do 
28.02.2021 r. 
 2. Oświadczam, że jest mi znana treść Regulaminu Konkursu. 
3. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku w postaci zdjęcia, w celu 
umieszczenia go na stronie internetowej Sołectwa Straszyn i innych materiałach promujących Konkurs. 
 
 
 

.......................................... 
Czytelny podpis kandydata 

 

 

 


