
Regulamin Ogólnopolskiego Zlotu Mikołajów w Wyszukanych Pojazdach. 

Zambrów 2022. 
 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem Ogólnopolskiego Zlotu Mikołajów w Wyszukanych Pojazdach jest Miejski Ośrodek 

Kultury w Zambrowie. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Zambrów. 

 

2. TERMIN 

04.12.2022r. 

 

3. MIEJSCE 

Tereny zielone przy zalewie miejskim w Zambrowie. 

 

4. CEL I TEMAT ZLOTU 

Głównym celem zlotu jest ożywienie szarych dni barwnym korowodem mikołajowych pojazdów, 

oraz pokazanie nieograniczonej pomysłowości uczestników. Każdy uczestnik w stroju Mikołaja ma 

za zadanie jak najbardziej oryginalnie i estetycznie udekorować swój pojazd. Słowo pojazd oznacza 

wszelkie wehikuły na których można jeździć. Mile widziane będą wszelkie przeróbki.  

Najciekawsze i najbardziej świąteczne pojazdy zostaną uhonorowane nagrodami. 

 

5. ZGŁOSZENIA I ORGANIZACJA ZLOTU 

Zgłoszenia i regulamin zlotu do pobrania na stronie organizatora. Każdy z uczestników 

zobowiązany jest przesłać zgłoszenie na adres mailowy mok.zambrow@interia.pl 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować pod numer 882 982 995. 

Zgłoszenia należy nadesłać do godziny 12:00 dnia 2 grudnia 2022 r. 

Zlot rozpocznie się o godzinie 15.00 na terenach zielonych przy zalewie  obok choinki miejskiej. 

Jury powołane przez organizatora dokona oceny pojazdów i przyzna nagrody. Podczas prezentacji 

zostanie również przyznana nagroda publiczności. Oficjalną część zlotu zakończy uroczyste 

zapalenie lampek na choince miejskiej i wspólne pamiątkowe zdjęcia. 

 

6. NAGRODY 

I miejsce 3000 zł 

II miejsce 2000 zł 

III miejsce 1000 zł 

Nagroda publiczności 1000zł 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zgłoszenie na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

 

mailto:mok.zambrow@interia.pl


 

 Karta zgłoszenia na OGÓLNOPOLSKI ZLOT MIKOŁAJÓW W WYSZUKANYCH 

POJAZDACH  ZAMBRÓW 2022 

 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu……………………………………………………………………….. 

 

Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia 

do OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU MIKOŁAJÓW W WYSZUKANYCH POJAZDACH 

organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. 

w Zambrowie w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia 

konkursu. Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych oraz wizerunku w tym na 

fotografowanie, filmowanie, rozpowszechnianie przez strony internetowe i inne media. 

 

 

 

 

Czytelny podpis uczestnika zlotu…………………………………………………... 

 

 

 

  

 

 

 



 

   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów 

związanych z uczestnictwem w Ogólnopolskim Zlocie Mikołajów w Wyszukanych Pojazdach 

Zambrów 2022. Zgodnie z art. 13 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, RODO), informuję iż:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie,  

ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. (86) 271 27 99, e-mail: mok.zambrow@interia.pl  

 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@mokzambrow.pl 

 

3. Celem przetwarzania jest organizowanie konkursów przez Miejski Ośrodek Kultury  

w Zambrowie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO – zgody osoby, której dane dotyczą, lub 

zgody rodzica / opiekuna prawnego oraz w oparciu o przepisy ustawy z dn. 25 października 1991r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 

w celu realizacji statutowych zadań w placówce 

 

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania konkursu ( tj. od momentu 

dostarczenia  karty  zgłoszenia  do  siedziby  Organizatora,  w  czasie  trwania  konkursu/ przeglądu 

oraz w czasie nagradzania uczestników a także w trakcie realizacji dalszych przedsięwzięć 

związanych z postanowieniami festiwalu). Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy zewnętrzne na podpisanych umów 

powierzenia, osoby upoważnione przez Administratora. 

 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, firmy zewnętrzne na podpisanych umów powierzenia, osoby upoważnione przez 

Administratora. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie 

zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

7. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu 

przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

 

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

Podpis uczestnika Festiwalu ................................................ 

 

Podpis opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) ………………………………….. 

 



 

ZGODA 

na utrwalanie wizerunku  

 

Dotyczy udziału Ogólnopolskim Zlocie Mikołajów w Wyszukanych Pojazdach Zambrów 2022 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku (w przypadku osoby pełnoletniej*) / 

wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego/podopiecznych …............................................................................................

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

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

................................................................      utrwalonego/ych na zdjęciach przez Miejski Ośrodek 

Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów w celach promocyjnych i 

informacyjnych związanych z prowadzoną przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie 

działalnością.  

 

Dane pozyskane w tym celu mogą być udostępnione na stronie internetowej, w portalach 

społecznościowych.  

1. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem wizerunkowych danych osobowych jest Miejski 

Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów.  

 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu budowania pozytywnego 

wizerunku administratora w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej.  

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Kontakt z inspektorem inspektor@mokzambrow.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  (miejscowość i data)                                                                                        (czytelny podpis Uczestnika  
 


