
ZARZĄDZENIE Nr 68/2020 

STAROSTY TORUŃSKIEGO 

z dnia 13.11.2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „Mieszkam w 

ciekawym miejscu – w drodze do korzeni mojej małej ojczyzny” 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 63/2020 Starosty Toruńskiego z dnia 26.10.2020 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu konkursu „Mieszkam w ciekawym miejscu – w drodze do korzeni 

mojej małej ojczyzny” wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 p. 2 otrzymuje brzmienie: 

Placówka zamierzająca uczestniczyć w Konkursie potwierdza to wysyłając zgłoszenie 

na adres Organizatora, e-mailem na adres promocja@powiattorunski.pl lub faksem na 

numer 56 662 88 89, do 19 listopada 2020 r. (wzór zgłoszenia w załączniku nr 1). 

UWAGA! – zgłoszenia są rejestrowane w elektronicznym systemie obiegu 

dokumentów – nadesłane po terminie nie będą mogły być zarejestrowane, a tym 

samym podopieczni z placówek bądź instytucji nie będą mogli wziąć udziału w 

konkursie, a Starostwo nie będzie mogło przyjąć nadesłanych z tej szkoły prac.  

 

2) § 4 p. 1 otrzymuje brzmienie: 

Prace należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Wydział 

Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, lub 

dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu - przy wejściu do urzędu będzie stała 

skrzynka przygotowana specjalnie na konkurs. Proszę dopisać na kopercie: Konkurs 

„Mieszkam w ciekawym miejscu – w drodze do korzeni mojej małej ojczyzny”. 

Termin nadsyłania prac do 30 listopada 2020 r. 

 

3). § 4 p. 2 otrzymuje brzmienie: 

Prace są zgłaszane do Konkursu przez rodziców, opiekunów prawnych, opiekuna 

zajęć lub nauczyciela. UWAGA! Na odwrocie każdej pracy należy trwale 

przymocować metryczkę (wzór w załączniku nr 2), na której będzie: 

 Imię i nazwisko autora, klasa, 

 tytuł pracy, ew. krótka informacja 

 nazwa i adres placówki (pieczęć) 

 zgoda na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych –  

            podpisana przez rodzica 
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 imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna oraz zgoda na  

            przetwarzanie jego danych osobowych. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw 

Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z chwilą 

zakończenia konkursu. 

     

 

 

      

 

 

 


