Regulamin konkursu
na hasło promujące Gminę Rzeczniów
§1
Organizator
Organizatorem konkursu na hasło promujące Gminę Rzeczniów jest Urząd Gminy
w Rzeczniowie.
§2
Tematyka i cele konkursu
1.Temat konkursu : Hasło promujące Gminę Rzeczniów
2.Cele konkursu :
• Promocja walorów Gminy Rzeczniów.
• Promocja aktywności, działań i współpracy mieszkańców Gminy Rzeczniów.
• Wzbudzenie motywacji do uczestnictwa w przedsięwzięciach promocyjnych.
• Pozyskanie hasła do promocji Gminy Rzeczniów.
§3
Uczestnicy konkursu
Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich. Udział osób niepełnoletnich możliwy jest tylko
za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
§4
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Hasło na konkurs zgłaszane jest przez osobę pełnoletnią. W przypadku osób
niepełnoletnich hasło może zostać zgłoszone przez rodzica bądź opiekuna. Uczestnik
konkursu zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy w Rzeczniowie formularz
zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego regulaminu.
2. Jedna osoba może złożyć maksymalnie 2 formularze zgłoszeniowe.
3. Zgłoszone hasła nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, zasad etycznych
i moralnych oraz nie mogą obrażać uczuć kogokolwiek. Do konkursu zgłaszać można
wyłącznie własne, autorskie pomysły.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich do złożonej pracy
na Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim
oraz do ich publikacji i rozpowszechniania. Prawa te są nieograniczone czasowo i ilościowo.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zgłoszonych haseł.
§5
Termin i warunki dostarczania formularzy
1. Formularze zgłoszeniowe należy składać w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie do dnia 21
sierpnia 2018r. do godz. 15.00. Dopuszcza się przesłanie formularza drogą mailową na adres
justyna.niedziela@rzeczniow.info. Dla formularzy przesłanych drogą mailową w podanym
wyżej terminie ustala się termin dostarczenia również w wersji papierowej najpóźniej do
27.08.2018r.
2. Formularze dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Złożenie formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i nie podlega
zaskarżeniu.
4. Wraz z formularzem należy złożyć oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z regulaminem
konkursu (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu
danych osobowych (załącznik nr 2). Brak takowych oświadczeń wyklucza uczestnika z udziału
w konkursie.

§5
Ocena zgłoszeń konkursowych
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.
2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność przesłania
zawartego w haśle z celem Konkursu, wyrazistość przekazu, pomysłowość, oryginalność
hasła itp. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos przewodniczącego.
3. Decyzja Komisji, co do wyboru nagrodzonego hasła jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
4. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie
Komisji uczestniczący w posiedzeniu.
5. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony mailowo bądź telefonicznie o miejscu i terminie
wręczenia nagrody głównej. Informacja o laureacie zostanie umieszczona na stronach
internetowych organizatora.
6. Organizator przewiduje dodatkowo przekazanie drobnych upominków dla 5 uczestników.
7. Organizator nie zwraca uczestnikom zgłoszeń biorących udział w Konkursie.
§6
Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018r.
2. Informacja o zwycięskich projektach haseł zostanie umieszczona na stronie internetowej
organizatora.
3. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem
Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego zgłoszeń konkursowych nadesłanych wraz
z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem lub z tytułu jej niewykorzystania albo
wykorzystania w ograniczonym zakresie.
§7
Oświadczenie o prawach autorskich
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że złożone hasło jest jego autorstwa i nie narusza praw
osób trzecich.
2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich
w przypadku, gdyby udostępnione hasło naruszyła prawa osób trzecich (w szczególności
prawa autorskie).
3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub opóźnione zgłoszenia do
Konkursu.
2. Autorzy nagrodzonych haseł zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranych
w niniejszym Konkursie.
3. Regulamin Konkursu wraz z oświadczeniem oraz Formularz Zgłoszeniowy są udostępnione
na stronie internetowej: www.rzeczniow.info
4. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie,
tel. (48)6167024 w.30
5. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
decyduje Organizator.

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA DO KONKURSU
NA HASŁO PROMUJĄCE GMINĘ RZECZNIÓW

Hasło promujące Gminę
Rzeczniów:

Imię i nazwisko
uczestnika konkursu:
Adres zamieszkania:
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna:
(tylko w przypadku jeśli
uczestnikiem konkursu
jest osoba niepełnoletnia)

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.
2. Oświadczam, że złożone hasło jest mojego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.
3. Ponoszę pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku,
gdyby udostępnione hasło naruszyła prawa osób trzecich (w szczególności prawa
autorskie).
4. W przypadku uzyskania tytułu laureata konkursu bądź wyróżnienia wyrażam zgodę na
publikację moich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz mojego wizerunku w
materiałach dotyczących konkursu / wyrażam zgodę na publikację danych osobowych
mojego dziecka (imię i nazwisko) oraz wizerunku mojego dziecka w materiałach
dotyczących konkursu. (niepotrzebne skreślić)

……………………………………………………..
/podpis uczestnika lub podpis rodzica/opiekuna prawnego/

Załącznik nr 2
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia
27.04.2016r. w 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 119/1 z 4.5.2016r. ) dalej RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Rzeczniowie Rzeczniów 1,
27-353 Rzeczniów. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Rzeczniów.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt pod numerem tel.:
48 61 67 004, email: urzad@rzeczniow.pl.
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja konkursu na hasło promujące
Gminę Rzeczniów.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Urząd Gminy w Rzeczniowie jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, to oznacza,
że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane
udostępnione przez Panią/Pana będą udostępniane jedynie w zakresie koniecznym do potrzeb
konkursu na hasło promujące Gminę Rzeczniów (Imię i nazwisko uczestnika).
5. Pani/Pana dane osobowe

będą przechowywane przez okres trwania konkursu

oraz

w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi
przepisami.
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą
informacją, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przekazuję je całkowicie
dobrowolnie.

……………………………
(data i podpis uczestnika konkursu)

