REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO Z OKAZJI 100-LECIA
NADANIA PRAW MIEJSKICH
I. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Wołomina.
II. Adresaci Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy
Wołomin.
2. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie wiekowe:
•

dzieci (do lat 12),

•

młodzież (13 – 18 lat)

•

dorośli (19 – 64 lat)

•

seniorzy (od 65 lat).

III. Tematyka Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wiersz promujący Miasto Wołomin, odnoszący się do 100-tnej rocznicy
nadania praw miejskich lub popularyzujący walory naszego Miasta.
IV. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie, bądź dostarczenie prac konkursowych do dnia
26 kwietnia 2019 r. pod adres: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
z dopiskiem „Konkurs poetycki”. Wiersze dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie
wezmą udziału w Konkursie.
2. Utwór musi być wynikiem własnej twórczości, nie może być wcześniej publikowany
i nagradzany w innych konkursach.
3. Praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu.
4. Forma wiersza dowolna, treść zgodna z tematyką Konkursu. Wiersz powinien posiadać tytuł.
5. Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie 1 utwór.
6. Do pracy należy dołączyć Kartę Uczestnika Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz
prawidłowo

wypełnione

oświadczenie

przez

pełnoletniego

Uczestnika

Konkursu

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego (załącznik nr 2 do Regulaminu).

lub

V. Wyłanianie laureata Konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
3. W każdej kategorii wiekowej przyznana zostanie 1 nagroda (I miejsce).
4. Decyzje jury są nieodwołalne.
VI. Nagrody i wyniki Konkursu
1. Na Laureatów Konkursu czekają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów.
2. O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje
Zwycięzców pisemnie lub telefonicznie.
3. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas obchodów „Dni Wołomina 2019”.

VII. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu.
2. Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatorów i nie będą zwracane.
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych
utworów, po uprzednim powiadomieniu ich autorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu konkursu
w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz w innych formach utrwaleń,
nadających się do rozpowszechnienia.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora www.wolomin.org od dnia ogłoszenia Konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Spełniając obowiązek wynikający 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 informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest Burmistrz
Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Funkcję tę pełni
Teresa Sosnowska, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu
na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ww. Rozporządzenia;
4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest Jury konkursowe powołane
przez Burmistrza Wołomina.
5. Gromadzone przez Organizatora dane osobowe uczestników konkursu zostaną zniszczone nie
później niż w dniu 30 czerwca 2019 r.
6. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
8. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA UCZESTNIKA
KONKURSU POETYCKIEGO Z OKAZJI 100-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH

Imię:
Nazwisko:
Adres domowy:
Telefon kontaktowy:
e-mail:
Wiek:
Wiersz (tytuł):
Pełna nazwa szkoły/placówki:
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego:

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

podpis pełnoletniego Uczestnika konkursu
lub rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA I PUBLIKACJĘ UTWORÓW
(dla Uczestników niepełnoletnich)
Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym….............................................................................................................,
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
w związku z planowanym udziałem mojego dziecka w wydarzeniu publicznym:

KONKURS POETYCKI Z OKAZJI 100-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka,
do utworu zgłoszonego w ramach Konkursu.

dołączonych

oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akcpetuję go.
wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka - zarejestrowanego podczas brania udziału
w Konkursie i wydarzeniach z nim związanych – i jego bezpłatne rozpowszechnianie i powielanie w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem (np. prezentacjach pokonkursowych, stronie internetowej i portalu
Facebook). Niniejsza zgoda jest zgodą na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ma charakter bezterminowy i nieograniczony
terytorialnie.
oświadczam, że zgłoszony do Konkursu utwór, w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób
trzecich. Nie był wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach.
wyrażam zgodę (udzielam licencji) na nieodpłatną publikację i wykorzystanie zgłoszonego utworu mojego dziecka
oraz wykorzystanie go w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. Zgoda ma charakter bezterminowy
i nieograniczony terytorialnie.
* Proszę wstawić znak “X” w odpowiednie kratki

Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udzielenia uniemożliwi udział dziecka
w konkursie.

…..........................................
data

...................................................................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ UTWORÓW (dla Uczestników pełnoletnich)
W związku z planowanym moim udziałem w wydarzeniu publicznym:

KONKURS POETYCKI Z OKAZJI 100-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dołączonych do utworu zgłoszonego w ramach
Konkursu.
oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akcpetuję go.
wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku - zarejestrowanego podczas brania udziału w Konkursie
i wydarzeniach z nim związanych – i jego bezpłatne rozpowszechnianie i powielanie w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem (np. prezentacjach pokonkursowych, stronie internetowej i portalu Facebook). Niniejsza
zgoda jest zgodą na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ma charakter bezterminowy i nieograniczony terytorialnie.
oświadczam, że zgłoszony do Konkursu utwór, w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób
trzecich. Nie był wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach.
wyrażam zgodę (udzielam licencji) na nieodpłatną publikację i wykorzystanie zgłoszonego przeze mnie utworu
oraz wykorzystanie go w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. Zgoda ma charakter bezterminowy
i nieograniczony terytorialnie.
* Proszę wstawić znak “X” w odpowiednie kratki

Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udzielenia uniemożliwi udział
w Konkursie.

…..........................................
data

...................................................................................................................
podpis pełnoletniego Uczestnika

