Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Murów
Nr Or 0050.49.2021 z dnia 06.09.2021

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ZASZCZEPIONY - OCHRONIONY”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego pod nazwą „ZASZCZEPIONY OCHRONIONY” zwanego dalej „Konkursem” jest Wójt Gminy Murów ul. Dworcowa
2, 46-030 Murów.

2. Konkurs adresowany jest do chętnych dzieci i młodzieży mieszkających na terenie
Gminy Murów, w podziale na następujące kategorie:
Kategoria I: PRZEDSZKOLA
Kategoria II: SZKOŁY PODSTAWOWE
Kategoria III: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

3. Poprzez

przystąpienie

do

Konkursu

uczestnicy

akceptują

zasady

zawarte

w Regulaminie.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

II.

CEL I ZADANIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promowanie szczepień przeciwko COVID-19 wśród dzieci,
rodziców i ich bliskich.

2. Popularyzowanie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej o szczepieniach,
podniesienie poziomu zaszczepienia mieszkańców Gminy Murów.

3. Zwiększenie świadomości na temat sposobów dbania o zdrowie własne i innych.

4. Konkurs polega na przygotowaniu pracy, której tematem są korzyści wynikające
ze szczepień przeciwko COVID-19. Praca „ZASZCZEPIONY - OCHRONIONY” ma
promować szczepienia.

III.

ZASADY OGÓLNE

1. Prace mają charakter indywidualny. Wyklucza się prace zbiorowe. Każdy uczestnik
może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być
pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na
innych konkursach. Wykonane prace nie mogą także naśladować wcześniej
publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny być
niepowtarzalne i oryginalne. Prace zgłoszone na konkurs nie mogą naruszać prawa
ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich,
a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

2. Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną, dopuszcza się
również użycia programów komputerowych. Wykonane/wydrukowane na papierze
w formacie A4 lub A3, umożliwiające ekspozycję i powielanie. Konkurs nie
obejmuje prac przestrzennych. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane
przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich. Zgłoszona praca
nie może zawierać lokowania produktów, leków, nazw i logo producentów.

3. Na odwrocie każdej pracy prosimy umieścić następujące dane: imię i nazwisko
autora, wiek autora oraz szkołę i klasę do której uczęszcza.

4. Prace w formie papierowej wraz z oświadczeniami w zamkniętej kopercie
z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Zaszczepiony-Ochroniony”

należy składać do

dnia 24 września 2021r. do Urzędu Gminy Murów, adres: ul. Lipowa 68, 46-030
Zagwiździe , do godziny 14:00.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie obok pracy stosownych
oświadczeń ( załącznik nr. 1, 2, 3 i 4) których wzór jest załącznikiem do
Regulaminu. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów prace nie będą
oceniane.

6. Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich
publikacji m.in. w gazecie lokalnej, stronach internetowych, a także powielanie
i wykorzystywanie w promocji szczepień przeciwko COVID-19. Dane osobowe
uczestników
i

będą wykorzystywane

przyznania

nagrody.

wyłącznie

Poprzez

podanie

w celu wyłonienia zwycięzcy
danych

osobowych

uczestnik

reprezentowany przez rodzica lub opiekuna prawnego wyrażają zgodę na
opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnie do
nich autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatora; podstawa prawna – art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2021r., poz 1062) oraz publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

8. Prace konkursowe należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć bezpośrednio do
tymczasowej siedziby Urzędu Gminy Murów w budynku przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Zagwiździu ul. Lipowa 68 .

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających
w/w warunków.

10. Organizator

nie

zwraca

prac

biorących

udział

w

Konkursie,

prac

zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

IV.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Wójt Gminy Murów powołuje Komisję Konkursową. Komisja powinna składać się
co najmniej z trzech członków.

2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu, które będą spełniały warunki konkursu
podlegają ocenie Komisji Konkursowej.

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac po zakończeniu okresu trwania
Konkursu, biorąc pod uwagę między innymi jakość, oryginalność i kreatywność.

V.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni 9 laureatów ( po 3 z każdej
kategorii).

Zwycięzcy

zostaną

uhonorowani

nagrodami

(w

formie

karty

podarunkowej)
I miejsce – bon o wartości 300 zł
II miejsce – bon o wartości 200 zł
III miejsce – bon o wartości 150 zł
Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień - w dowolnej
konfiguracji. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

2. Wyniki

zostaną

umieszczone

na

stronie

internetowej

Urzędu

Gminy Murów oraz zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

3. O

dokładnym

terminie

i

miejscu

wręczenia

nagrody

zwycięzcy

zostaną

poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie.

4. Wyniki zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Gminy Murów
www.murow.pl oraz Fanpage FB

VI.

POZOSTAŁE USTALENIA:

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
4. Organizator

konkursu

zastrzega

sobie

prawo

do

wprowadzenia

zmian

w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.

5. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są przez gminnego koordynatora ds.
szczepień Gminy Murów – Karolinę Stejbach, tel. 77 421 44 75, e-mail:
kierownik.gops@murow.pl .

VII.

DOKUMENTY:

Niżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony www.murow.pl zakładka
Aktualności oraz w Urzędzie Gminy Murów i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Murowie.

1. Formularz Konkursowy – zał. nr 1 do Regulaminu.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu
3. Oświadczenie

o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na

korzystanie z utworu – zał. nr 3 do Regulaminu

4. Informacja

o

zasadach

przetwarzania

danych

osobowych

w

związku

z organizowanym Gminnym Konkursem „ZASZCZEPIONY - OCHRONIONY” - zał. nr
4 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Gminnego Konkursu pod nazwą „ZASZCZEPIONY - OCHRONIONY”

FORMULARZ KONKURSOWY
Gminnego Konkursu pod nazwą „ZASZCZEPIONY - OCHRONIONY ”
Podanie danych osobowych i zgłoszenie udziału w konkursie wypełnia przesłanki określone w art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – zwane dalej RODO

imię i nazwisko autora pracy
wiek
szkoła
klasa
adres zamieszkania
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna
numer telefonu
adres e-mail

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego …………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

Oświadczam, że :

1. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „ZASZCZEPIONY – OCHRONIONY”
organizowanym przez Gminę Murów i akceptuję jego warunki.

2. Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………... (imię i nazwisko
autora pracy) w/w konkursie.

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu, autorskich
praw majątkowych do prac konkursowych, w tym publikowanie ich bez ograniczeń.

4. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych moich i autora pracy dla
celów konkursu.

……………………………………
Miejscowość, data

……………..…………………………………….
podpis uczestnika/podpis przedstawiciela ustawowego rodzica/opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Gminnego Konkursu „ZASZCZEPIONY - OCHRONIONY”

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ,danych dziecka
w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej, tj, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr
telefonu adres e-mail w związku z udziałem w Gminnym konkursie „ZASZCZEPIONY OCHRONIONY”. Podanie/ udostępnianie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
udziału w konkursie oraz realizacji szczególnych uprawnień Uczestników. Odmowa
podania niezbędnych danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
W przypadku zostania Laureatem, wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych
osobowych na stronie internetowej Organizatora

…………………………………………..………………………………………
podpis uczestnika/podpis przedstawiciela ustawowego rodzica/opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNAPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w
Murowie jest Wójt Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46 – 030 Murów, nr telefonu 774214034 ,
adres poczty elektronicznej: ug@murow.pl

b) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się pod adresem e-mail kingamilczarek@bodo24.pl
c) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia

d)

Gminnego „ZASZCZEPIONY –
OCHRONIONY” dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Murów:
 w zakresie zebrania i przetwarzania danych dotyczących imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu przystąpienia do
konkursu –podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6
ust. 1 lit. a RODO)
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, odbiorcami Pani/Pana
danych mogą być:

podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa, szczególnie w przypadku konieczności rozstrzygnięcia sporów między
organizatorem konkursu a jej uczestnikiem;

podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające), w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego lub prawnego.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, a po
tym czasie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przyjętą prawnie na dzień archiwizacji kategorią
archiwalną dokumentów.
f) Posiada Pani/Pan na zasadach art. 15-21 RODO prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
g) Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Podanie danych
jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie oraz realizacji szczególnych
uprawnień Uczestników. Odmowa podania niezbędnych danych skutkuje brakiem możliwości
wzięcia udziału w konkursie.
h) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

i) Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00193 Warszawa.
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Gminnego Konkursu „ZASZCZEPIONY - OCHRONIONY”

OŚWIADCZENIE
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie z utworu
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………….............................
Jako przedstawiciel ustawowy (rodzic) / opiekun ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

będącego autorem pracy konkursowej zgłoszonej w ramach Gminnego Konkursu pod nazwą „ZASZCZEPIONY –
OCHRONIONY” (dalej jako „utwór”), organizowanego przez Wójta Gminy Murów dla dzieci i młodzieży
mieszkających na terenie Gminy Murów (zwanego dalej „Organizatorem”), oświadczam, że jestem
uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy/ opiekun autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub
przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje
autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w
momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie
wykorzystania i rozporządzania utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania
utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa
autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

a)

wytwarzanie
nieograniczonej
liczby
egzemplarzy
utworów
z
zastosowaniem
technik
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach
optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

b)

wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału albo
egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i
czasowych, bez względu na przeznaczenie;

c)

wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych ; rozpowszechnianie w sieciach
informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach
społecznościowych typu Facebook, Youtube, stronie internetowej) w taki sposób, a by dostęp do
utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez niego miejscu i czasie;

d)
e)
f)

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Jako przedstawiciel ustawowy/ opiekun autora utworu zezwalam na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do
Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnianiem tego utworu.
Jako przedstawiciel ustawowy / opiekun* autora utworu upoważniam do wykonywania nadzoru
autorskiego i anonimowego rozpowszechniania utworu.
Jako przedstawiciel ustawowy / opiekun* autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego
dziecka/podopiecznego* i, że w związku z wykonywaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw
autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

……………………………………………………………………………

data i podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego rodzica/opiekuna
*Niewłaściwe skreślić

