Regulamin
II Konkursu przeciwko przemocy
#LepiejPrzytul
„Różne barwy przemocy”
w ramach kampanii „Biała Wstążka 2021” w Gminie Wiązowna
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Konkursu jest:
1) ukazanie różnych barw przemocy oraz sił, które mogą ją zmienić: miłości,
przyjaźni, dobra, wiary, współczucia, nadziei.
2) kształtowanie postaw promujących dobre wartości i szacunek do drugiego
człowieka;
3) poszerzanie wiedzy o sposobach przeciwdziałania przemocy;
4) budowanie silnych więzi rodzinnych i przyjacielskich;
5) promocja idei „Białej wstążki”.
2. Temat prac „Siły, które mogą wygrać z przemocą”.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wiązowna oraz
Urząd Gminy Wiązowna z siedzibą przy ul. Lubelskiej 59, 05-462 Wiązowna;
2) Konkursie – należy przez to rozumieć Konkurs przeciwko przemocy
#LepiejPrzytu „Różne barwy przemocy”;
3) Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę lub rodzinę albo grupę osób
biorącą udział w Konkursie.
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu samodzielnie stworzoną pracę
plastyczną wykonaną w formacie A4 lub A3 dowolnymi technikami.
5. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:
1) 3 - 5 lat;
2) 6 – 12 lat;
3) 13 - 15 lat;
4) grupa (np. rodzina, uczestnicy zajęć, jednak nie więcej niż 5 osób).
6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

§2
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
1. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę
konkursową.
2. Prace należy dostarczać od 15 listopada do 29 listopada 2021 r. do Biura Obsługi
Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.
3. Praca musi zostać podpisana (na odwrocie lub na dodatkowej kartce) w następujący
sposób:
1) imię i nazwisko autora / autorów;
2) wiek / kategoria;
3) miejscowość zamieszkania / zasięg terytorialny działania;
4) placówkę oświatową lub inną oraz jej adres (w przypadku ucznia,
wychowanka, uczestnika zajęć);
5) dane teleadresowe do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail).

4. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy dla uczestników
niepełnoletnich i uczestników pełnoletnich, zgodę na przetwarzanie danych
osobowych autora pracy oraz zgodę na nieodpłatną publikację pracy (Załącznik nr
1).
5. Prace konkursowe złożone bez ww. załącznika lub złożone po terminie nie będą
brane pod uwagę.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia 2021 r. podczas
trwania wydarzenia „Wspólne ubieranie choinki”.
7. Jeśli w tym czasie z powodu pandemii koronawirusa nie będzie możliwe osobiste
wręczenie nagrody, to ta zostanie przekazana na wskazany w zgłoszeniu adres.
8. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających
czyjąś godność lub promujących przemoc.
9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
§3
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Jej werdykt jest
ostateczny.
2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w
każdej kategorii. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień
w dowolnej konfiguracji.
3. Upominki rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną
publikację pracy, która może dotyczyć publikacji na stronie internetowej Gminy
Wiązowna, kontach samorządu na portalach społecznościowych oraz w prasie
lokalnej. Przekazanie niewyłącznych praw do publikacji prac nie jest ograniczone
czasowo ani terytorialnie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody pełnoletniego
Uczestnika Konkursu lub rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika w przypadku
osób małoletnich na:
1) przetwarzanie danych osobowych autora / autorów prac;
2) nieodpłatną publikację prac.
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§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Organizator, którego reprezentuje Wójt
Gminy Wiązowna z siedzibą w 05-462 Wiązownie ul. Lubelska 59.
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych – tel. 22 512 58 56, e-mail: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na
adres Organizatora.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w
celach promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem, tj. podanie
wyników Konkursu, liczby Uczestników w serwisie internetowym Organizatora, na
portalach społecznościowych gminy, w mediach, w ramach działań prowadzonych
przez Organizatora.
Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu (w tym fotografie prac
konkursowych) mogą zostać umieszczone na stronie internetowej gminy
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Wiązowna, kontach samorządu na portalach społecznościowych oraz w prasie
lokalnej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych gminy Wiązowna
i publikacjach związanych z Konkursem
Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest uzależniony od celu,
w jakim dane są przetwarzane, w szczególności związanych z organizacją
Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników. Wyniki będą dostępne po zakończeniu
Konkursu na stronie internetowej i kontach na portalach społecznościowych Gminy.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, 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.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych danych
osobowych, lub nieudzielenie albo cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, może
skutkować odmową udziału w Konkursie.
Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Uczestnika dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

