REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO
„TUŻ PRZED PIERWSZĄ GWIAZDKĄ”
Konkurs
§1
1. Konkurs świąteczny dla dzieci organizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w ramach kampanii promocyjnej na
rzecz rodzicielstwa zastępczego.
2. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat konkursu są: Pani
Małgorzata Sazońska i Pani Magdalena Żygadło, tel. 74/833 98 96, 74/833 98 95
Cele konkursu
§2
1. Celem konkursu jest:
a)
b)
c)
d)

Promocja i popularyzowanie idei rodzicielstwa zastępczego;
Aktywizacja dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej;
Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości oraz pobudzanie aktywności twórczej wśród
podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie.

Uczestnicy
§4
1. W konkursie mogą wziąć udział podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w podziale na następujące grupy
wiekowe:
a) I grupa- dzieci w wieku 0-4 lata
b) II grupa- dzieci w wieku 5-10 lat
c) III grupa- dzieci od 11 do 18 roku życia
2. Dopuszcza się pomoc i wsparcie osób dorosłych.
Temat konkursu
§3
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy odnoszącej się do nastroju oraz tradycji
Świąt Bożego Narodzenia w postaci:
a) fotografii przedstawiającej dziecięcą stylizację świąteczną dla I grupy wiekowej
(0-4lata)
b) nagrania kolędy lub piosenki świątecznej dla II grupy wiekowej (5-10 lat)
c) reportażu z przygotowań do świąt dla III grupy wiekowej (11-18lat)
2. Interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależy od osoby wykonującej pracę.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Warunki uczestnictwa
§5
Do udziału w konkursie dopuszcza się prace wykonane indywidualnie lub przez
maksymalnie 2-osobowe zespoły.
Każdy uczestnik/ zespół do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę wraz
z formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
oraz zgodami stanowiącymi załącznik nr 2, w terminie określonym w §6.
Fotografie biorące udział w konkursie powinny być zapisane w formatach .jpg lub tif.
Nagrania i reportaże biorące udział w konkursie powinny być zapisane w formacie
mp4.
Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace, które nie odpowiadają wyżej
wymienionym formatom oraz zawierające treści odbiegające od tematu i celu
konkursu.
Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie
projektu jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin i warunki dostarczania prac
§6
1. Prace należy przekazywać na nośnikach pamięci typu płyta cd, pen drive do siedziby
Centrum, pokój 414 lub poprzez wiadomość na portalu społecznościowym Facebook
PCPR Dzierżoniów w terminie do 17 grudnia 2020 roku do godziny 23:59.
2. Prace przekazane po terminie nie będą oceniane.
3. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie i mogą służyć celom promocyjnym.
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Założenia organizacyjne
§7
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: używania na stronie
internetowej oraz Facebook Organizatora, a także prezentowania prac na wystawach
i eventach organizowanych w celu popularyzacji idei rodzicielstwa zastępczego oraz
zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora konkursu danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego regulaminu.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac.
Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową.
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie oraz
Funpage Facebook PCPR Dzierżoniów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
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Ocena prac konkursowych
§8
Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej,
w skład której wchodzą:
1. Monika Suchecka
2. Karina Adamowicz
3. Aleksandra Socha
Kryteriami oceny będą:
1. Oryginalność pracy.
2. Estetyka wykonania.
3. Jakość wykonania.
4. Stopień trudności wykonania.
Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze 1 najlepszy projekt,
w każdej kategorii wiekowej, który zostanie nagrodzony.
Komisja Konkursowa ma możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
Decyzja podjęta przez Komisję jest ostateczna i nieodwołalna.

Ogłoszenie wyników konkursu
§9
1. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie wywieszona w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, na
stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w
Dzierżoniowie oraz na Facebook’u PCPR Dzierżoniów w dniu 23 grudnia 2020 roku.
2. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 roku.
3. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć we wręczeniu nagród, będą
mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora konkursu.
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Nagrody
§10
Organizator przewiduje wręczenie 3 nagród głównych- po jednej w każdej kategorii
wiekowej.
Organizator ma możliwość, prócz nagród wymienionych w ust.1 wręczyć
wyróżnienia.
Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Nagrodzone prace konkursowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora
w celach promocyjnych.

Postanowienia końcowe
§ 11
1. Decyzje Organizatora oraz Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie
przysługuje od nich odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO
„TUŻ PRZED PIERWSZĄ GWIAZDKĄ

Imię i nazwisko autora pracy (w przypadku I grupy wiekowej, dzieci prezentujących
stylizację) :
1……………………………………………………………………………………………...

2……………………………………………………………………………………………...

Numer kontaktowy:………………………………………………………………………

TYTUŁ PRACY:…………………………………………………………………………..

……………………………………
Data i podpis opiekuna

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletniego/ małoletnich:
……………………………..….............................................................................................
w zakresie:
·imię i nazwisko,
·numer kontaktowy.
Administratorem Danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.
Dane osobowe przetwarzane będą przez wyłącznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu
Świątecznego „TUŻ PRZED PIERWSZĄ GWIAZDKĄ”, w tym wręczenia nagród oraz
organizacji wystawy.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/-ana, iż mam prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

………………………………
(data i miejsce)

…….…………….………
(czytelny podpis )

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO
„TUŻ PRZED PIERWSZĄ GWIAZDKĄ”

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku:
……………………………………………………………………………..…………………..
(imię i nazwisko)
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w celu
jego umieszczania i publikowania:
- na stronach internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie,
- w mediach społecznościowych,
- w materiałach promocyjno-informacyjnych wydawanych przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
Jednocześnie udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz
materiału filmowego (audio / video), tylko w sytuacjach wyżej określonych wyłącznie w celu
zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, dotyczącą organizacji konkursu.

Dzierżoniów, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data)

.. . . . . . . . . . . . . . .
(czytelny podpis)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

KLAZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych (mojego
wizerunku) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO, przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, tel. 74 833 98 95, fax. 74 833 98 96 e-mail:
pcpr@pcprdzierzoniow.pl.

2.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych; Dzierżoniów ul. Piastowska 1, tel. 74 833 98 95,
e-mail: inspektordanychosobowych@pcprdzierzoniow.pl

3.

Dane zebrane są w celu promowania organizacji i promowania działalności statutowej placówki.

4.

Przetwarzanie danych wizerunkowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art.
6 ust.1 lit. a, e, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO – na podstawie
dobrowolnej zgody.

5.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie -cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem pod
warunkiem, ze będzie to technicznie możliwe.

6.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz osoby z którymi podpisano
umowę powierzenia.

7.

Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państw trzecich.

8.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla którego dane
są zbierane.

9.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych
osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

…………………………………………
( data i podpis)

