Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127/192/2017
Zarządu Powiatu Polkowickiego
z dnia 16 listopada 2017 r.
Regulamin Konkursu pn. „Ozdoba świąteczna”
Postanowienia ogólne
§ 1. Celem Konkursu jest zainteresowanie mieszkańców powiatu polkowickiego tematyką związaną z ochroną
środowiska i ekologii oraz integracja mieszkańców z powiatem.
§ 2. Konkurs pn. „Ozdoba świąteczna” jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 3. 1. Organizatorem Konkursu jest Powiat Polkowicki.
2. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Powiatu lub Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice,
tel. 76 729 92 48.
Zasady Konkursu
§ 4. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:
1) uczniowie przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych,
2) uczniowie gimnazjum i klas 7 szkół podstawowych,
3) pozostali mieszkańcy powiatu polkowickiego (bez ograniczeń wiekowych).
§ 5. 1. Konkurs polega na stworzeniu pracy:
1) ozdoby wiszącej na choinkę (np. bombka, łańcuch, gwiazdy, szpic itp.),
2) ozdoby stojącej (np. świecznik, stroik itp.),
2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
3. Praca musi zostać wykonana samodzielnie przez Uczestnika Konkursu.
4. Materiały wykorzystane do wykonania pracy powinny być naturalne.
5. Prace powinny być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika.
6. W przypadku ozdoby stojącej praca musi mieć wysokość min. 20 cm.
§ 6. 1. Prace na Konkurs można zgłaszać do dnia 6 grudnia 2017 r., decyduje data wpływu do siedziby
Starostwa Powiatowego w Polkowicach.
2. Wyniki Konkursu będą ogłoszone do dnia 18 grudnia 2017 r.
§ 7. 1. Prace na Konkurs należy dostarczyć
niniejszego Regulaminu.

wraz z oryginałami oświadczeń stanowiącymi Załącznik do

2. Prace składać można osobiście lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Polkowicach,
ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice z dopiskiem Konkurs pn. „Ozdoba świąteczna”.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
§ 8. 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagrody, oprócz złożenia pracy konkursowej jest
złożenie własnoręcznego podpisu osoby pełnoletniej lub opiekuna ustawowego / prawnego Uczestnika Konkursu
na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik 1 lub Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.):
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1) Administratorem Danych Osobowych osób zgłaszających sie do konkursu jest Starosta Polkowicki
z siedzibą urzędu przy ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice,
2) dane osobowe osób zgłaszających się do Konkursu przetworzone będą ze względu na realizację
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
3) osoby zgłaszające się do konkursu będą miały prawo dostępności treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Ocena prac
§ 9. 1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Starostę Polkowickiego.
2. Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane w głównym holu Starostwa Powiatowego w Polkowicach.
Nagrody
§ 10. 1. Fundatorem nagród jest Powiat Polkowicki.
2. Nagrody w każdej z kategorii wiekowej będą nagrodami rzeczowymi.
Postanowienia końcowe
§ 11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i odwołania konkursu w każdym
czasie.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
do Regulaminu Konkursu pn. „Ozdoba świąteczna"
Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika Konkursu
...........................................
(imię i nazwisko uczestnika)
...........................................
(ulica, nr domu)
...........................................
(kod pocztowy, miejscowość)
...........................................
(PESEL)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż:
1) zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Konkursu pn. „Ozdoba świąteczna” organizowanego przez Powiat
Polkowicki.
2) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby konkursu pn. "Ozdoba
świąteczna" oraz w celach promocyjno-marketingowych, związanych z prowadzoną przez Powiat
Polkowicki i jego jednostki organizacyjne działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),
3) przekazuję majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej do Konkursu pracy na rzecz Powiatu Polkowickiego
w celu jej wielokrotnego wykorzystania na polach eksploatacji jak w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 880 oraz poz. 1089),
4) zgłoszona do Konkursu praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw trzecich, a w razie
gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwalniam Powiat Polkowicki
od odpowiedzialności za takie naruszenie.
...........................................
(data i czytelny podpis
pełnoletniego
Uczestnika Konkursu)
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
do Regulaminu Konkursu pn. „Ozdoba świąteczna"
Oświadczenie opiekuna prawnego / ustawowego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu
...........................................
(imię i nazwisko uczestnika)
...........................................
(ulica, nr domu)
...........................................
(kod pocztowy, miejscowość)
...........................................
(PESEL)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż:
1) zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Konkursu pn. „Ozdoba świąteczna” organizowanego przez Powiat
Polkowicki.
2) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby konkursu pn. "Ozdoba
świąteczna" oraz w celach promocyjno-marketingowych, związanych z prowadzoną przez Powiat
Polkowicki i jego jednostki organizacyjne działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),
3) przekazuję majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej do Konkursu pracy na rzecz Powiatu Polkowickiego
w celu jej wielokrotnego wykorzystania na polach eksploatacji jak w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 880 oraz poz. 1089),
4) zgłoszona do Konkursu praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw trzecich, a w razie
gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwalniam Powiat Polkowicki
od odpowiedzialności za takie naruszenie.
...........................................
(data i czytelny podpis
opiekuna ustawowego / prawnego niepełnoletniego
Uczestnika Konkursu)
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