REGULAMIN KONKURSU

„W moim domu bez przemocy”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
•
•

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
Termin Konkursu: od dnia 10.12.2021 r. do dnia 17.12.2021 r.

2. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu są dzieci z terenu gminy Lisewo uczęszczające do klas „0” oraz I - VIII
Szkół Podstawowych.
3. CELE I TEMAT KONKURSU
Głównym celem konkursu jest przygotowanie pracy indywidualnej w formie rysunku nt.
„W moim domu bez przemocy” promującego pozytywne więzi i relacje w rodzinie.
Pozostałe cele konkursu:
• podkreślanie rangi rodziny w życiu dziecka,
• wzmacnianie pozytywnych postaw rodzicielskich,
• pobudzenie i rozwój inwencji twórczej,
• wyrabianie poczucia estetyki,
• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
Temat konkursu: W moim domu bez przemocy.

4. ZASADY WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ
•

Technika i materiały użyte do przygotowania pracy: technika dowolna

•

Format pracy: A3

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
•

•
•
•
•

Przygotowaną pracę należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lisewie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2021 r. do godz.
15.00
Prace nie są zwracane, przechodzą na własność Organizatora.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Każda praca musi być podpisana: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy do
rodzica/opiekuna prawnego.
Naruszenie przez uczestnika zasad konkursu określonych niniejszym regulaminem
oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa
do nagrody.

•
•

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt
małej ilości przekazanych prac.

6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
•

Dostarczone prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową
powołaną przez Organizatora konkursu. Pod uwagę będą brane szczególnie: zgodność
z tematem i celami konkursu, ciekawe ujęcie tematu oraz wrażenia artystyczne
i wizualne.

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
•
•

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 23.12.2021 r.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej GOPS oraz Urzędu
Gminy w Lisewie

8. WRĘCZENIE NAGRÓD
•
•
•
•

Za zajęcie 1,2 i 3 miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania nagród.
O terminie i sposobie odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani drogą
telefoniczną.
W przypadku uzyskania prawa do nagrody niezbędne będzie wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

9. OCHRONA DANYCH OSBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lisewie reprezentowany przez Kierownika GOPS. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lisewie, ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo, e-mailowo: gops@lisewo.com,
telefonicznie: 56 676 85 10. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych
osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować wysyłając e-mail na adres iod.gops@lisewo. Przetwarzanie danych
osobowych uczestników konkursu odbywa się na podstawie at. 6 ust. 1 lit. e RODO w
związku z ustawą z dnia 12 marca 1991 r. o pomocy społecznej - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu udziału w
konkursie. Uznaje się, że osoby, które zgłosiły się do udziału w konkursie zapoznały się
z treścią klauzuli informacyjnej, znajdującej się na stornie internatowej pod adresem
https://lisewo.com/ w tym wyraziły zgodę na przetwarzanie ich wizerunku, wizerunku
ich dziecka, wizerunku osoby, której są opiekunem prawnym w celu promocji
przedsięwzięcia organizowanego przez administratora.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Zgoda na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/wizerunku
osoby, której jesteś opiekunem prawnym oraz nadesłanych prac do konkursu w
postaci pracy plastycznych – pn. „W moim domu bez przemocy”
1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na warunkach określonych w
niniejszym oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka/wizerunku osoby, której jestem opiekunem
prawnym a także do wykorzystania i rozpowszechniania nadesłanych przeze mnie prac w
celach promujących działalność wykonywaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lisewie. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie)
oraz upoważnia do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania prac na wszelkich znanych
w chwili złożenia oświadczenia polach eksploatacji na których utrwalony jest wizerunek
Oświadczającego/wizerunek jego dziecka/wizerunek osoby, której jest opiekunem
prawnym a także nadesłane przez niego do konkursu prace wraz z przeniesieniem praw do
ich własności na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie.
2. Oświadczający niniejszym udziela podmiotowi określonemu w pkt. 1 upoważnienia do
udzielania, w imieniu Oświadczającego, zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku
Oświadczającego/wizerunku jego dziecka/wizerunku osoby, której jest opiekunem
prawnym na warunkach określonych niniejszym oświadczeniem a także nadesłanych przez
niego do konkursu prac innym podmiotom dowolnie wybranym przez podmiot określony
w pkt. 1.
3. Podmiotowi określonemu w pkt 1 przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i
czasie wykorzystywania wizerunku Oświadczającego/wizerunku jego dziecka/wizerunku
osoby, której jest opiekunem prawnym oraz nadesłanych przez niego prac do konkursu - w
całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.
4. Rozpowszechnianie wizerunku oraz nadesłanych do konkursu prac zgodnie z niniejszym
oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani
jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
5. W przypadku zamiaru odwołania niniejszego zezwolenia zobowiązuję się do uprzedniego
pokrycia wszelkich kosztów, które wiążą się z odwołaniem mojej zgody .
6. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją
sądów polskich.

___________________________________
data i podpis oświadczającego

