„Sursum corda – W górę serca”

REGULAMIN KONKURSU
Z OKAZJI OBCHODÓW 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
1. Tematem konkursu jest św. Jan Paweł II w naszych wspomnieniach.
2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.
3. Celem konkursu jest uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz
zainteresowanie przesłaniem, jakie kierował Ojciec Święty do młodych ludzi.
Mottem konkursu jest „Sursum corda – W górę serca” – okrzyk nadziei, słowa tak aktualne
i podnoszące na duchu w dobie dzisiejszych, trudnych dla wszystkich czasów.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie:


pracy plastycznej w dowolnej technice i rozmiarze,



przesłanie zdjęcia związanego z życiem i pontyfikatem papieża, np. fotografia
z pielgrzymki,



napisanie wiersza związanego ściśle z tematyką konkursu.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:


dzieci do lat 12,



młodzież do lat 18,



osoby dorosłe.

6. Zasady przesyłania prac:


prace plastyczne należy sfotografowad w dobrej rozdzielczości i przesład w formacie
jpg.,



zdjęcia wykonane aparatem analogowym należy zeskanowad lub sfotografowad tel.
komórkowym / aparatem cyfrowym,



wiersze prosimy przesyład w formacie PDF.

Wszystkie prace należy przesyład wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz podpisaną zgodą
na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: cedro.k@powiat.kielce.pl
7. Termin nadsyłania prac upływa 21 maja 2020 r.
8. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie www Starostwa Powiatowego
w Kielcach https://www.powiat.kielce.pl/ do dnia 28 maja br.
9. Nagrody i upominki zostaną przesłane pocztą, na adres uczestnika konkursu, podany
w załączonej do pracy karcie zgłoszenia.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania prac konkursowych, w celach
promocji powiatu na stronie www i Facebooku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
11. Szczegółowych informacji dotyczących organizacji konkursu udziela: Referat Kultury,
Sportu i Turystyki, tel. 41 200 15 91/92 lub 41 200 13 91.

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w konkursie z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu ………………………………………………………………………………
2. Kategoria wiekowa (proszę zakreślid właściwą):


dzieci do lat 12,



młodzież do lat 18,



osoby dorosłe.

3. Adres zamieszkania (informacja potrzebna do przesłania ewentualnej nagrody):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

1. Dane uczestnika:
a) imię i nazwisko uczestnika konkursu ………………………………………………………………………………
b) w przypadku uczestnictwa w konkursie osoby niepełnoletniej, imię i nazwisko rodzica
……………………………………………………………………………………………………………………………….............
2. Oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w karcie zgłoszenia, są prawdziwe
i aktualne.
3. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem (am) się i akceptuję wszystkie warunki
przewidziane w regulaminie konkursu.
4. Oświadczam również, że zostałem (am) poinformowany (a), iż w przypadku laureatów,
podanie danych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, lecz Organizator może odmówid
wydania nagrody w przypadku niepodania adresu zamieszkania, niezbędnego do przesłania
nagrody.
5. Zezwalam / nie zezwalam1 na wykorzystanie moich danych osobowych, udostępnionych
na potrzeby udziału w Konkursie, do celów informowania o moim udziale w Konkursie oraz
budowania dobrej reputacji Starostwa: w przestrzeni publicznej, portalu internetowym
Starostwa Powiatowego w Kielcach, w lokalnych mediach, materiałach organizacyjnych,
informatorach oraz innych publikacjach wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Powyższa zgoda jest dobrowolna, ale stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.
Nie udzielenie jej, bądź wycofanie zgody skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie.
Zgodę można wycofad do dnia rozpoczęcia Konkursu poprzez złożenie pisemnego sprzeciwu
do Starostwa Powiatowego w Kielcach, wobec przetwarzania danych osobowych związanych
z wizerunkiem i/lub usunięcia wizerunku.
6. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
- dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora –
Starostę Kieleckiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kielcach i adresem przy ul.
Wrzosowej 44.
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.kielce.pl
1

niepotrzebne skreślid

- dane osobowe podane przez uczestnika, będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach i w mediach, a także w celach
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami prawa,
- organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie budowania dobrej reputacji
jak i prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu
wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie
informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów,
- osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowośd
danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się
usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeo, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec
przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów
administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
- podanie danych osobowych w oświadczeniu oraz karcie zgłoszenia jest dobrowolne, ale
konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia
laureatów o przyznaniu nagród oraz powiadomienia uczestników o aspektach
organizacyjnych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie jako
jego uczestnik.
- Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

………………………………………………..
(miejscowośd, data)

…………………………………………………………………………………
podpis uczestnika konkursu

………………………………………………………………………….
podpis rodzica
(w przypadku przesłania pracy przez osoby niepełnoletnie)

