Regulamin konkursu

„List do Św. Mikołaja”
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Brzozowa.

§1
Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół
podstawowych z terenu gminy Brzozów. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach
wiekowych:

I kategoria – dzieci od 3 do 9 lat
II kategoria – uczniowie od 10 do 14 lat

§2
Czas i miejsce trwania konkursu
1. Konkurs organizowany
społecznościowego FB.

i

przeprowadzany

jest

online

za

pośrednictwem

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.11.2020r. i trwa do dnia 01.12.2020r. do godz. 23:59.

serwisu

§3
Zadanie konkursowe
1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy:
1) przygotować w formie listu:
a) przez dzieci od 3 do 9 lat pracę konkursową wykonaną dowolną techniką (np. rysunek, malunek, kolaż,
zdjęcie, wyklejanka itd.) pt. „List do Św. Mikołaja”. Pomóc mogą rodzice bądź opiekunowie dziecka.
b) przez uczniów od 10 do 14 lat ułożyć wierszyk, rymowankę, piosenkę pt. „List do Św. Mikołaja”
2)zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: dodać zdjęcie/skan wykonanej pracy plastycznej lub
wpis z wierszykiem, rymowanką i piosenką w komentarzu pod wpisem konkursowym dostępnym na
fanpage’u Fb gminy Brzozów (https://www.facebook.com/umbrzozow) wraz z imieniem i wiekiem
dziecka. Komentarz mogą dodać rodzice/opiekunowie bądź rodzeństwo dziecka.
2. UWAGA! UWAGA! POSPIESZCIE SIĘ! Dla pierwszych 30 kolejnych zgłoszeń pod postem
konkursowym czekają prezenty od Św. Mikołaja. O ich przekazaniu będziemy informować w
wiadomości na facebooku.
3. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
4. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi
obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych,
dyskryminujących, nawołujących do nienawiści. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w
konkursie.

§4
Oświadczenia uczestnika
1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że
akceptuje niniejszy regulamin.
2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego
samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia
autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób
trzecich.
3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy
konkursowej w Internecie.
4.

W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2
powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§5
Wybór zwycięzcy
1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, komisja konkursowa wyłoniona
z pracowników Urzędu Miejskiego w Brzozowie wybierze po trzy prace z każdej kategorii.
2. Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane pod względem zgodności pracy z tematem konkursu
oraz kreatywnością.
3. Autorzy wybranych prac przez organizatora są zwycięzcami konkursu.
4. Wybór zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 06.12.2020 r. w następujący
sposób: lista zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u oraz na stronie internetowej gminy
Brzozów.

§6
Nagroda
1. Zwycięzcy konkursu w dwóch kategoriach otrzymają nagrody w postaci nagrody rzeczowej.
2.

Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również
przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

3.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej oraz ich przekazaniu w wiadomości na fb.

§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym gminy Brzozów http://brzozow.pl/
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają
któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów
określonych w § 1 niniejszego regulaminu.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres
um_brzozow@brzozow.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego
zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu
reklamacji.

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(zwane dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzozowie reprezentowany
przez Burmistrza Brzozowa, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, e-mail
um_brzozow@brzozow.pl, tel./faks: 13 43 410 50/13 43 410 55.
2. Wszelkie informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych
w Urzędzie Miejskim w Brzozowie za pomocą adresu: iod@brzozow.pl lub pisemnie na adres
wskazany w pkt 1.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,

promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich
prac na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie oraz fanpage Gminy Brzozów.
4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
umożliwienie przeprowadzenia konkursu oraz opublikowanie informacji o laureatach.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a.
RODO.
6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do dostępu do swoich
danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne
lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej; ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

Dane uczestnika konkursu: Imię i nazwisko autora pracy:
…………………………………………………………………………………………………..
Wiek: …………
Adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………….
Adres i pełna nazwa szkoły:
………………………………………………………………………………………………….
Dane opiekuna prawnego do kontaktu: Imię i nazwisko opiekuna prawnego:
…………………………………………………………………...……………………………..
Numer telefonu do kontaktu:
……………………………………………………………………………….............................
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne: Oświadczam, że powyższe dane są
prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana w konkursie pt. „List do św. Mikołaja”,
organizowanym przez Burmistrza Brzozowa (dalej: „Konkurs”) jest wynikiem samodzielnej
pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy
konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu
przez czas nieokreślony.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „List do Św. Mikołaja”
zorganizowanym przez Burmistrza Brzozowa i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że
zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
………………………………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ, DATA ……………………………………………………………

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i
publikację danych osobowych

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska
autora pracy (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………...................
w związku z udziałem w Konkursie pt. „ List do Św. Mikołaja” we wszelkich ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

………………………………………………………. CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA
PRAWNEGO AUTORA PRACY

……………………………………………………….. MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Udział w konkursie jest
osobowych.

równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

Poniższe oświadczenia będą dotyczyć nagrodzonych osób i będą przesłane do wypełnienia w formie
wiadomości za pomocą serwisu społecznościowego Fb.

