
Regulamin Konkursu „Wszystkie uzależnienia niszczą nasze marzenia”

§ 1

Organizator Konkursu

Organizatorami  Konkursu  są:  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

w Mierzęcicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach  zwani dalej Organizatorami.

§ 2

Cel konkursu

Celem Konkursu jest:

 popularyzacja wiedzy na temat uzależnień,

 uświadamianie dzieciom i młodzieży występujących zagrożeń,

 promocja zdrowych zachowań i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,

 propagowanie życia bez nałogów,

 skłanianie młodych ludzi do zachowań asertywnych,

 rozwijanie wyobraźni plastycznej.

§ 3

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna w formacie A4, wykonana dowolną techniką, która

będzie  w  najciekawszy  sposób  przedstawiała  temat:  „Wszystkie  uzależnienia  niszczą  nasze

marzenia”.  

2. Zwycięskie prace konkursowe zostaną opublikowane na profilu Facebookowym Gminnego Ośrodka

Kultury w Mierzęcicach oraz stronie internetowej www.mierzecice.pl

§ 4

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs „Wszystkie uzależnienia niszczą nasze marzenia” jest adresowany do następujących grup

wiekowych:

 I grupa wiekowa: od 7 do 10 lat

 II grupa wiekowa: od 11 lat do 13 lat

 III grupa wiekowa: od 13 lat do 15 lat



2. W Konkursie  nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów Konkursu

oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak

również najbliżsi członkowie ich rodzin.

§ 5

Zasady udziału w konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Konkurs trwa od 27 lipca 2020 r. do 10 sierpnia 2020 r.

3. Prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie imieniem i nazwiskiem pracy konkursowej wraz

ze wskazaniem grupy wiekowej.

5. Do każdej pracy należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik  

nr 1 do regulaminu.

6. Zgłaszający  musi  być  rodzicem  lub  prawnym  opiekunem  dziecka  będącego  autorem  pracy

plastycznej.

7. Wyniki zostaną opublikowane na profilu FB Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach oraz na

stronie internetowej www.mierzecice.pl

8. Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu jedną pracę.

9. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne niepublikowane wcześniej prace.

10. Dostarczając pracę uczestnik wyraża zgodę na jego nieodpłatne opublikowanie na profilu FB

Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach oraz stronie internetowej www.mierzecice.pl

11. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

§ 6

Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  odrzucenia  prac,  które  nie  będą  spełniały  kryteriów

przedstawionych  w  Regulaminie,  będą  sprzeczne  z  prawem  lub  będą  naruszały  dobre  zasady

współżycia społecznego.



§ 7

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla najlepszych prac według opinii jury.

2.  Wyboru  laureatów,  według  kryteriów  określonych  w  §  3  i  5  niniejszego  Regulaminu,  dokona

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

3. Komisja wyłoni laureatów konkursu spośród prac dostarczonych do Gminnego Ośrodka Kultury

w Mierzęcicach

4. Wybrane przez Komisję Konkursową prace opublikowane zostaną na profilu FB Gminnego Ośrodka

Kultury w Mierzęcicach oraz stronie internetowej www.mierzecice.pl

5. Nagrody przewidziane w Konkursie to nagrody niespodzianki.

6.  Laureaci  Konkursu  zostaną  powiadomieni  przez  Organizatorów  o  przyznanych  nagrodach

w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem portalu Facebook  oraz stronie

internetowej www.mierzecice.pl

7. Przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu nastąpi w budynku GOK Mierzęcice ul. Wolności 102a

w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent.

§ 8

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  odpowiednie przepisy

prawa.

§10

Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje

każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu,

którego  reklamacja  dotyczy.  Reklamacja  powinna  być  złożona  bezpośrednio  w  biurze  Gminnego

Ośrodka Kultury w Mierzęcicach ul. Wolności 102a Mierzęcice. Organizatorzy rozpatrzą reklamację

w  ciągu  20  (słownie:  dwudziestu)  dni  roboczych  od  jej  otrzymania  oraz  powiadomią  o  jej

rozstrzygnięciu.



§11

Zdjęcia  prac  uczestników  konkursu  zostaną  usunięte  z  profilu  Gminnego  Ośrodka  Kultury

w Mierzęcicach po roku od zakończenia konkursu (tzn. 10.08.2021 r.)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie 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 (zwanej dalej RODO)  Gmina Mierzęcice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach informują, że:

1. Administratorami Danych Osobowych są Gmina Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, zwana dalej Gmina Mierzęcice,

tel. 32 288 79 00, e-mail: gmina@mierzecice.pl oraz   Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności

102A, zwany dalej Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach; tel. 32 288 70 82, e-mail: gok@mierzecice.pl;

1. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwik-

poland.pl;

2. Pani/Pana dziecka dane osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu plastycznego „Wszystkie uzależnienia niszczą nasze

marzenia” przez Gminę Mierzęcice  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach  zgodnie z udzieloną zgodą  na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a RODO;

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do portalu Facebook;

4. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ze względu na położe-

nie serwisu Facebook;

5. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku;

6. Posiada Pani/Pan  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-

nano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest potwierdzeniem  zgody na przetwarzanie danych osobowych;

10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;

11. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe

zostaną zebrane.


