REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Kto nie nosi ten roznosi”

§1
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu plastycznego „Kto nie nosi ten roznosi” (zwanego dalej
Konkursem) jest Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, zwane dalej
Organizatorem.
§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu plastycznego jest informowanie społeczności o konieczności noszenia
maseczek w miejscach publicznych oraz kształtowanie prawidłowych zachowań. Ideą
konkursu jest promowanie właściwego (czyli zasłaniającego nos i usta) sposobu noszenia
maseczki jako sposobu na skuteczną walkę z koronawirusem.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów z powiatu nyskiego. Zostanie przeprowadzony w
trzech kategoriach wiekowych:
1) uczniowie klas I – III,
2) uczniowie klas IV – VIII,
3) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
5. Uczestnik Konkursu/rodzic/opiekun prawny zobowiązani są do zapoznania się z
Regulaminem Konkursu.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i podpisanie przez
uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego druku zgłoszenia, stanowiącego załącznik do
niniejszego Regulaminu.
7. Wypełniony druk zgłoszenia wraz z pracą plastyczną należy przesłać w terminie do dnia 4
grudnia 2020 r. drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33,
48-300 Nysa bądź zostawić w urnie znajdującej się przy wejściu głównym do Starostwa
Powiatowego w Nysie z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny - Kto nie nosi ten
roznosi”. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej
skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
9. Przesłana praca nie może być wulgarna, obraźliwa. Takie prace będą dyskwalifikowane z
udziału w Konkursie.
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą
również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§4
PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY.
1. Powołana przez Starostę Nyskiego Komisja Konkursowa, w drodze debaty i głosowania
wybierze spośród wszystkich nadesłanych prac trzy najlepsze z każdej kategorii wiekowej i
tym samym wyłoni zwycięzców Konkursu.
2. Kryteria oceny prac:
1) estetyka pracy,
2) oryginalność,
3) jakość wykonania,
4) zgodność z regulaminem,
5) czytelność przekazu.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie plastycznym poprzez przesłanie druku zgłoszenia z
pracą plastyczną jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jednocześnie
skutkuje przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do zgłoszonych w
konkursie prac. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu ma charakter
nieodpłatny. Przeniesienie następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich,
znanych w chwili rozstrzygania Konkursu, polach eksploatacji, a zwłaszcza w zakresie:
1) publicznego udostępniania utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym opublikowania utworu w Internecie na stronie
www.powiat.nysa.pl oraz www.facebook.com/starostwonysa,
2) utrwalania i zwielokrotniania utworu w tym techniką druku,
3) organizacji wystaw prac konkursowych.
4. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa o wartości 200 zł brutto za zajęcie I-go
miejsca w danej kategorii, 150 zł brutto za II miejsce oraz 100 zł brutto za III miejsce oraz
materiały promocyjne Powiatu Nyskiego.
5. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną
nagrodę rzeczową.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do 10 grudnia 2020 r.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu
Nyskiego www.powiat.nysa.pl. Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani
telefonicznie. Termin odbioru nagrody zostanie ustalony telefonicznie ze zwycięzcami
Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Starosta Nyski, 48300 Nysa, ul. Piastowska 33, tel. 77/408 50 70, e-mail: bok@powiat.nysa.pl
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. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach promocyjnych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w Konkursie.
4. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
1) sprostowania danych,
2) usunięcia danych,
3) ograniczenia przetwarzania danych,
4) przenoszenia danych,
5) wniesienia sprzeciwu,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) numer telefonu.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w
celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej,
kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i
wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z
przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.
12. Z inspektorem ochrony danych osobowych, którym jest Beata Szajowska-Sobek, można
się skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.nysa.pl lub pisemnie pod adresem: Starostwo
Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez przesłanie zgłoszenia uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w
powyższym Regulaminie. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Powiatu
Nyskiego: www.powiat.nysa.pl
2. Ewentualne spory wynikłe podczas przeprowadzenia Konkursu rozstrzygane będą przez
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.powiat.nysa.pl.
4. Wszelkie pytania dotyczące spraw nie objętych regulaminem należy kierować do
Kierownika Referatu Promocji Starostwa Powiatowego w Nysie – Izabeli Kicak, tel. 77 408
50 59, e-mail:ikicak@powiat.nysa.pl

Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego
„Kto nie nosi ten roznosi”

................................
(miejscowość, data)

Zgłoszenie
uczestnictwa w konkursie plastycznym
„Kto nie nosi ten roznosi”

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Nr telefonu: ..................................................................................................................................
Oświadczenie
Oświadczam, iż jestem autorem zgłoszonej pracy, oraz że zgłoszona praca nie narusza praw
osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu plastycznego „Kto nie nosi ten
roznosi” i w pełni akceptuję jego treść, w szczególności w zakresie przeniesienia na
Organizatora praw autorskich do pracy zgłaszanej w konkursie

…………...........................
(podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)

