GMINA KAZIMIERZ BISKUPI
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1
tel. 63 241 12 10, fax 63 241 12 15

KONKURS LITERACKI „NA RATUNEK PSZCZOŁOM”

REGULAMIN
I.

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu literackiego „NA RATUNEK PSZCZOŁOM” zwanego dalej
„Konkursem” jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi.

II.

UCZESTNICY
Mieszkańcy z terenu Gminy Kazimierz Biskupi.

III.

KATEGORIE WIEKOWE
Konkurs odbywa się bez podziału na kategorie wiekowe.

IV.

CEL KONKURSU


Rozwijanie uczuć związanych z gatunkową ochroną pszczół,



Propagowanie piękna języka polskiego,



Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką,



Promowanie uzdolnionych młodych twórców,



Stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu
odbiorców.

V.

ZASADY OGÓLNE


Przedmiotem konkursu jest napisanie jednego wiersza o tematyce związanej z ochroną
pszczół,



Wiersz winien zostać napisany indywidualnie,



Każdy uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy,
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Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może
naruszać praw autorskich osób trzecich,



Nadesłane prace na odwrocie należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię
i nazwisko autora),



Autorzy wierszy, (Rodzice/Opiekunowie prawni małoletnich autorów wierszy)
nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
regulaminu,



Przesłane prace nie będą zwracane,



Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik, (Rodzice/Opiekunowie prawni małoletnich
Uczestników) oświadczają, ze Uczestnik:
A) Posiada do niego pełne prawa autorskie i majątkowe.



Autorzy wierszy, (Rodzice/Opiekunowie prawni małoletnich autorów wierszy) wyrażają
zgodę na wykorzystanie przez Organizatora dostarczonego przez Uczestnika konkursu
wiersza do m.in. opublikowania na stronach internetowych Organizatora oraz na profilu
Facebook, a także w prasie o zasięgu lokalnym.



Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

VI.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE


Przedmiotem konkursu są wiersze, których tematyka wiąże się z podanym tytułem,



Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jeden wiersz,



Wiersz musi zostać napisany w języku polskim,



Tekst wiersza winien zostać przesłany w formie wydruku komputerowego, na kartce A4,
czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12 oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej nagranej na płytę CD lub DVD,



Wiersze muszą dotyczyć tematyki konkursu uwzględniając problemy związane z
ochroną gatunkową pszczół,
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VII.

TERMINY
Wiersze wraz ze zgłoszeniem oraz niezbędnymi załącznikami określonymi w niniejszym
regulaminie należy przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową do dnia 10 sierpnia
2018 r. na adres:
Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim
Ul. Plac Wolności 1
62-530 Kazimierz Biskupi
z dopiskiem
„NA RATUNEK PSZCZOŁOM”
Udział w konkursie wezmą prace, które wpłyną do Organizatora do dnia 10 sierpnia 2018
roku wraz ze wszystkimi wymaganymi niniejszym regulaminem załącznikami. Brak
któregokolwiek z załączników wyklucza z udziału w konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz ewentualne
nieterminowe dostarczenie prac przez Operatora Poczty.
Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych do konkursu wierszy w terminie
od dnia 13 sierpnia do dnia 30 sierpnia 2018 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 31 sierpnia 2018 roku

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY
Oceny zgłoszonych do Konkursu wierszy dokona Komisja Konkursowa, powołana przez
Organizatora.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
O terminie ogłoszenia wyników Konkursu oraz o wręczeniu nagród i upominków dla
uczestników Wójt Gminy poinformuje do dnia 10 sierpnia 2018 roku.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Za pierwsze trzy miejsca Wójt Gminy przewidział cenne nagrody.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek.
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IX.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności
związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków
uczestnictwa w Konkursie.

X.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik, (Rodzice/Opiekunowie prawni małoletniego

Uczestnika) oświadczają, że Uczestnik:


Posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej,



Zgłoszone

do

Konkursu

wiersze

nie

naruszają

praw

osób

trzecich,

w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych
podmiotów,


Udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie
z konkursowej pracy plastycznej w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych.



W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających
z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik
zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód
oraz roszczeń odszkodowawczych.

XI.

PRAWA AUTORSKIE
1. Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych wierszy z chwilą ich otrzymania nabywa
nieodpłatnie Organizator Konkursu. Prawa obejmują wykorzystanie całości lub części pracy,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:


Utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych,



Wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów
i konferencji,
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Wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych,



Prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie
na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,



XII.

Publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Uczestnik Konkursu, (Rodzice/Opiekunowie prawni małoletniego Uczestnika
Konkursu) wypełniają klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą
załącznik do niniejszego regulaminu Konkursu. W przypadku zespołów każdy z uczestników
Zespołu wypełnia klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą
załącznik do niniejszego regulaminu Konkursu. Brak wypełnionej klauzuli wyklucza udział
w Konkursie.

XIII. OCHRONA WIZERUNKU
Uczestnik Konkursu, (Rodzice/Opiekunowie prawni małoletniego Uczestnika Konkursu)
zezwalają na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika uwiecznionego na
materiałach podczas wręczania nagród wykorzystywanych w zakresie następujących pól
eksploatacji:


utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy
materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci
komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet
i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do
sporządzenia egzemplarzy materiałów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk
komputerowy;



wprowadzanie do obrotu materiałów, na których znajdował się będzie Laureat;
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publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja

w

ramach

platform

cyfrowych,

przesyłanie

za

pośrednictwem

sieci

multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku
bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub
multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do znaku
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie
internetowej i intranetowej i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści
korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie
do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych -jakąkolwiek
techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM
Brak wypełnionej klauzuli wyklucza udział w Konkursie.

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konkursu jest Wójt Gminy
Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@kazimierz-biskupi.pl
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzeniem
Konkursu „NA RATUNEK PSZCZOŁOM”, w szczególności wyłonieniem Laureatów,
przyznaniem nagrody oraz dokumentowania Konkursu, w tym wykonania obowiązków
publicznoprawnych przez Organizatora.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz ich brak
uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
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5. Uczestnikom konkursu, (Rodzicom/Opiekunom prawnym małoletniego Uczestnika Konkursu)
którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a)imię i nazwisko,
b) numer telefonu*,
c) adres email*,
d) adres do korespondencji*.
7. Organizator może się kontaktować z Uczestnikami Konkursu drogą telefoniczną, email, listownie.
8. Uczestnikom konkursu, (Rodzicom/Opiekunom prawnym małoletniego Uczestnika Konkursu)
przysługuje

prawo

wniesienia

skargi

do

organu

nadzorczego

właściwego

w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Uczestnik Konkursu, (Rodzice/Opiekunowie prawni małoletniego Uczestnika Konkursu) wyrażają
zgodę, na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu marketingu
bezpośredniego świadczonych przez Organizatora usług, w szczególności imię i nazwisko
nagrodzonego Uczestnika Konkursu może być opublikowane na stronie internetowej
www.kazimierz-biskupi.pl, na profilu społecznościowym Gminy Kazimierz Biskupi oraz w prasie
o zasięgu lokalnym.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
KONKURS LITERACKI
„NA RATUNEK PSZCZOŁOM”
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko ...............................................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)
Imię i nazwisko ...............................................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)
Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………………….
(wypełnić obowiązkowo)
Numer telefonu* ……………………………………………………………………………………………
Adres email* …………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji* …………………………………………………………………………………
*JEDNA Z TRZECH DRÓG KONTAKTU ORGANIZATORA Z UCZESTNIKIEM
KONKURSU
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU
KONKURS LITERACKI
„NA RATUNEK PSZCZOŁOM”

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego
przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi jest: Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, ul. Plac
Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@kazimierz-biskupi.pl
3. Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego
przetwarzane będą dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu „NA RATUNEK
PSZCZOŁOM”, w szczególności wyłonieniem Laureatów, przyznaniem nagrody oraz
dokumentowania Konkursu, w tym wykonania obowiązków publicznoprawnych przez Organizatora.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych Pani/Pana
dziecka/podopiecznego oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
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10. Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
……………………………….
data

……………………………………………
podpis uczestnika Konkursu
(Rodziców/Opiekunów prawnych małoletniego
Uczestnika Konkursu)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU
KONKURS LITERACKI
„NA RATUNEK PSZCZOŁOM”

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, danych osobowych
mojego dziecka/podopiecznego na przetwarzane przekazanych w karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu, dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu „NA RATUNEK
PSZCZOŁOM” organizowanym przez Wójta Gminy Kazimierz Biskupi.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kazimierz
Biskupi, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

………………………………….
data

……………………………………………
podpis uczestnika Konkursu
(Rodziców/Opiekunów prawnych małoletniego
Uczestnika Konkursu)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU
KONKURS LITERACKI
„NA RATUNEK PSZCZOŁOM”

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku, wizerunku mojego małoletniego
dziecka/podopiecznego przez Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolności 1, 62-530
Kazimierz Biskupi.
2. Wyrażam na rzecz Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim zgodę na wykorzystanie przez Urząd
Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi mojego wizerunku,
wizerunku mojego małoletniego dziecka/podopiecznego w tym na: obrót egzemplarzami, na
których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi
aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami
innych osób na materiałach służących popularyzacji działań Urzędu Gminy w Kazimierzu
Biskupim,

oraz

prezentowanie

osiągnięć

z

podaniem

imienia

i

nazwiska,

poprzez

rozpowszechnianie wizerunku w:
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
w okresie nie określonym od podpisania niniejszej Zgody.
3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.
4. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo
ani terytorialnie.
………………………………….
data

……………………………………………
podpis uczestnika Konkursu
(Rodziców/Opiekunów prawnych małoletniego
Uczestnika Konkursu)

GMINA KAZIMIERZ BISKUPI
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1
tel. 63 241 12 10, fax 63 241 12 15

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU
KONKURS LITERACKI
„NA RATUNEK PSZCZOŁOM”
ZGODA NA WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIENIE WIERSZY ZGŁOSZONYCH DO
KONKURSU
Wyrażam zgodę na wykorzystanie (publikacja i emisja) zgłoszonych do udziału w Konkursie „NA
RATUNEK PSZCZOŁOM” napisanych wierszy w materiałach służących popularyzacji działań Urzędu
Gminy w Kazimierzu Biskupi oraz popularyzacji niniejszego konkursu i jego wyników.

………………………………….
data

……………………………………………
podpis uczestnika Konkursu
(Rodziców/Opiekunów prawnych małoletniego
Uczestnika Konkursu)

