Regulamin konkursu
na najpiękniejsze życzenia Bożonarodzeniowe

I. Organizator: Urząd Gminy Piątnica
II. Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.

Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Rozbudzanie inwencji twórczej.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień literackich.
Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców, wobec sztuki i tradycji kulturowej
związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia.
5. Zaangażowanie mieszkańców do wspólnego spędzania czasu.
III. Warunki uczestnictwa
1.
2.
•
•
3.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Piątnica
Prace mogą być wykonywane:
indywidualnie,
w zespołach rodzinnych.
W realizację zadania może być zaangażowana cała rodzina, można korzystać z pomocy
rodziców, rodzeństwa.
4. Życzenia powinny być wykonane w formie papierowej lub elektronicznej. Życzenia zgłoszone do
konkursu mogą mieć formę, np.
• filmiku z życzeniami,
• tradycyjnej kartki świątecznej,
• piosenki,
• tańca,itp.
Jeżeli życzenia mają formę tradycyjną (kartkę, itp.) należy dostarczyć ją do Urzędu Gminy Piątnica
(wrzucić do wyznaczonej na budynku skrzynki znajdującej się z tyłu budynku urzędu)
5. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.
6. Uczestnik/ zespół zgłasza do konkursu maksymalnie 1 pracę.
7. Oceny prac dokonają mieszkańcy poprzez głosowanie na pracę na profilu społecznościowym
Facebook: www.facebook.com/gminapiatnica
8. Życzenia bożonarodzeniowe należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię
i nazwisko, miejscowość.
9. Życzenia bożonarodzeniowe należy dostarczyć w terminie do 18.12.2020r. do Urzędu Gminy lub
na adres mail promocja@gminapiatnica.pl
10. Życzenia bożonarodzeniowe dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
IV. Miejsce i czas trwania konkursu: Miejsce i czas trwania konkursu:
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gminapiatnica.pl oraz na
profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/gminapiatnica w dniu 22.12.2020
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V. Kryteria oceny prac konkursowych: Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Prace uczestników oceniane będą przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook
w dniach 18.12.2020-22.12.2020, wg następujących kryteriów: oryginalność, pomysłowość,
pracochłonność i estetykę wykonania.
2. Dla uczestników przewidziane są Nagrody.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Wyniki konkursu są nieodwołalne.
2. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
3. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronach internetowych urzędu.
4. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac
w celu promocji gminy.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL).
Informuję, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica, z siedzibą w ul.
Stawiskowska 53 , 18-421 Piątnica Poduchowna.
2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować za pomocą
poczty email pod adresem ochronadanych@gminapiatnica.pl lub pocztą polską na adres
Administratora
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a,
4. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym podmiotom.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub ustania stosunku
pracy.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody i usunięcia dowolnym momencie.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
9. z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
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……………………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………………………..
(miejscowość)
…………………………………………………………
(nr telefonu)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRAC
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (RODO).
Ja, niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na publikację prac przez okres trwania konkursu oraz po jego zakończeniu
w celach promocji Gminy Piątnica.

Zgoda obejmuje:
- utrwalanie i upublicznianie prac (skan pracy, nagranie audiowizualne) wraz z oznaczonych imieniem
i nazwiskiem autora w materiałach drukowanych, reprograficznych, techniką magnetyczną i techniką
cyfrową ;
- przekazywanie ww. danych osobowych mediom.
Zostałam/em poinformowana/y, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawienia, ograniczenia przetwarzania , a także wycofania zgody
w całości co będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

…………………………………………

………………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
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