Wołów 15.07.2020 r. 

Regulamin konkursu "Łap deszczówkę"

§ 1 Organizator Konkursu 
Organizatorem Konkursu pod nazwą " Łap deszczówkę” jest Burmistrz Gminy Wołów. 

§ 2 Cel konkursu 
Celem Konkursu jest: 
1) promowanie dbałości o zasoby wody oraz zagospodarowanie wód deszczowych, 
2) promowanie rozwiązań związanych z ekologią, małą retencją, rozwiązaniami w ogrodach które pozytywnie wpływają na poprawę jakości przestrzeni.
 
§ 3 Przedmiot konkursu 
	Przedmiotem konkursu jest wybór zdjęć przedstawiających najciekawsze propozycje zagospodarowania przestrzeni (ogrody, balkony) na terenie Gminy Wołów z uwzględnieniem proekologicznych rozwiązań (działania, instalacje lub pomysły). 
	Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie. 


§ 4 Uczestnicy konkursu 
1. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. Udział w Konkursie mogą brać mieszkańcy gminy Wołów, którzy zgłaszają się do Konkursu, zwani dalej Uczestnikami lub Uczestnikami Konkursu. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę prawnych opiekunów. 
 

§ 5 Zasady udziału w konkursie 
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
2. Konkurs rozpoczyna się 15.07.2020 r. Termin składania Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie mija dnia 05.08.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołowie )
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy wysyłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów z tytułem: Konkurs pt. "Łap deszczówkę”, lub emailowo: wsr@wolow.pl
4. Do Zgłoszenia Konkursowego należy dołączyć: 
1) Zdjęcie. 
2) Wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
5. Zgłoszenie przez uczestnika swojej pracy do Konkursu - „Łap deszczówkę” uważane będzie za akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
6. Prace dostarczone po terminie nie będą brały działu w konkursie. 

§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu 
	Organizator przewiduje wyłonienie 30 laureatów Konkursu. 
	Nagrodą w Konkursie są 360 litrowe beczki na deszczówkę. 15 beczek zostanie przyznanych przez komisję w składzie: Małgorzata Hermaszewska – Radna Gminy Wołów, Agnieszka Krupa – Kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rafał Borzyński – Prezes Zarządu PW-K Wołów, Michał Gołąb – Dyrektor ds. Komunikacji i Obsługi Klienta PW-K Wołów. Kolejnych 15 beczek zostanie przyznanych osobom, których zdjęcia otrzymają największą liczbę polubień na profilu Dzień dobry Wołów, w serwisie Facebook.com. Wybór laureatów odbędzie się w terminie: 06 – 20 sierpnia 2020 r.
	Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego. 
	 Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. 
	 Przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu, nastąpi w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu. 
	W przypadku braku możliwości skontaktowania się Organizatora ze Zwycięzcami Konkursu lub niespełnienia wymogów niniejszego Regulaminu w kwestii odbioru nagrody, wygrana zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi, który został wybrany zgodnie z kryteriami określonymi w § 5 i § 6 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu określonym przez Organizatora. 


§ 7 Postanowienia końcowe: 
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację załączonej do Zgłoszenia pracy we wszelkiego rodzaju w mediach i materiałach promocyjnych. 
3. Zgłoszone do Konkursu prace wraz z załącznikami pozostają u Organizatora i nie są odsyłane Uczestnikom Konkursu. 
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu oraz na stronach internetowych i w materiałach multimedialnych. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
6. Koszty przygotowania do udziału w konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 
7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora – www.wolow.pl . 
8. Kontakt: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, email: wsr@wolow.pl 

§ 8 1.Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
2. Organizator informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator konkursu, tj. Burmistrz Gminy Wołów, dane kontaktowe: Urząd Miejski w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów; 
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@wolow.pl , 
3) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, oceny zgłoszonych do konkursu prac, wyłonienia laureatów konkursu, ogłoszenia – w tym w środkach masowego przekazu – wyników konkursu, wydania przyznanych w konkursie nagród, 
4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu jest wyrażenie przez nich zgody na to przetwarzanie, 
5) odbiorcami danych osobowych Uczestników konkursu będą strony trzecie w rozumieniu art. 4 pkt 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz osoby będące w posiadaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu, a także internauci odwiedzający strony internetowe, 
6) na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
7) Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
8) podanie danych osobowych Uczestników konkursu jest dobrowolne, podanie tych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie.















Karta zgłoszenia do konkursu „Łap deszczówkę”


imię i nazwisko


adres


telefon


e-mail




Wymagane oświadczenia uczestnika 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, o którym mowa powyżej. 
 Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem zebranych danych jest Urząd Miejski w Wołowie z siedzibą w Wołowie (56-100), ul. Rynek 34. Mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele, wymaga uzyskania mojej uprzedniej zgody. 
 Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy, oraz że nie naruszają one autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, zaś osoby, których wizerunki upubliczniono w zgłoszonych pracach, wyraziły na to stosowną zgodę. Ponadto w wypadku wygrania konkursu udzielam organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie mojej pracy przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji konkursu w tym w szczególności wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotnego utrwalania i zwielokrotniania każda techniką. 
 W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do prac lub ich części, w tym prawa własności, praw autorskich lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność wobec tejże osoby trzeciej. 
 Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie mojego wizerunku na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji konkursu „Łap deszczówkę”. 
 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuję. 





.................................... 						……………………………….. 
          ( data ) 						                       (czytelny podpis)



