REGULAMIN KONKURSU „MŁODOŚĆ –TRZEŹWOŚĆ 2019”
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Burmistrzem Miasta
ustala, co następuje:

1.
2.

3.

§1
Organizuje się konkurs „Młodość –Trzeźwość 2019” pod hasłem „Życie za szkłem”, zwany
dalej „konkursem”.
Organizatorem konkursu „Młodość –Trzeźwość” pod hasłem „Życie za szkłem”, zwanego dalej
„konkursem” jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Burmistrz
Miasta Międzyrzec Podlaski, zwani dalej Organizatorem”.
Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

§2
Środki na finansowanie nagród rzeczowych pochodzą z budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski na
2019 r.
§3
Zobowiązuje się Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do
zorganizowania konkursu oraz jego rozliczenia finansowego.

1.

2.

1.

2.

§4
Celem konkursu jest odkrywanie talentów artystycznych i literackich przy jednoczesnym
promowaniu zdrowego i bez uzależnień oraz bezpiecznego stylu życia, promowanie aktywności
i zaangażowania uczniów placówek oświatowych z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski.
Ogłoszenie o konkursie i materiały promocyjne dotyczące konkursu oraz jego wyników publikuje
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§5
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych, klas gimnazjalnych,
szkół średnich oraz wychowankowie placówek oświatowych z terenu Miasta Międzyrzec
Podlaski.
Uczestnicy konkursu wraz z pracami konkursowymi muszą:
a) złożyć oświadczenie dotyczące zgody na uczestnictwo w konkursie, publikację prac oraz
danych osobowych i wizerunku uczestnika przez organizatora konkursu i Administratora
danych osobowych oraz zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu (dotyczy
uczestników pełnoletnich)
b) złożyć oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące zgody na uczestnictwo
dziecka w konkursie, publikację prac oraz danych osobowych i wizerunku dzieci przez
organizatora konkursu i Administratora danych osobowych oraz zapoznaniu się z treścią
niniejszego Regulaminu (dotyczy uczestników niepełnoletnich)
Brak ww. oświadczenia i niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
osobę uprawnioną powoduje nierozpatrywanie zgłoszenia złożonego w konkursie.

§6
Kategorie konkursu
I.
ARTYSTYCZNA – technika dowolna - plakat
klasy I-III - format A3,
klasy IV-VIII, gimnazjalne i średnie - format A2 lub A1
II.
LITERACKA – poezja
– proza w postaci kartki z pamiętnika
§7
1. Konkurs jest przeznaczony dla amatorów.
2. Prace musza być przez uczestników konkursu.
3. Prace zgłoszone do konkursu muszą zostać wykonane wyłącznie indywidualnie uczestników
konkursu.
4. Prace zgłoszone na konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach, pod warunkiem
iż nie stanowią własności organizatora tego konkursu.
5. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
6. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę z jednej kategorii.

1.

2.
3.
4.
5.

§8
Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez złożenie prac konkursowych pedagogom
i psychologom szkolnym. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka,
oznaczeniem klasy oraz nazwą placówki oświatowej.
Wraz z pracą konkursową powinno być dołączone oświadczenie o którym mowa w § 5 ust. 2.
Wzór oświadczenia załącznik do regulaminu.
W przypadku składania dwóch prac przez jednego uczestnika możne być dołączone tylko jedno
oświadczenie. Prace niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.
Udział w konkursie wezmą osoby, które od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 15 marca 2019 r.
złożą swoje prace konkursowe wraz wymaganymi danymi, i oświadczeniem.
W trakcie składania prac konkursowych psychologowie i pedagodzy szkolni, Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Zespół ds. Profilaktyki mogą wezwać uczestnika
konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika do uzupełniania danych lub dokumentów, o
których mowa w ust. 1 i 2. Dane i dokumenty uczestników konkursu mogą być uzupełniane do
dnia składania zgłoszeń konkursowych. W przypadku nie uzupełnienia danych lub dokumentów
konkursowych w ww. terminie praca uczestnika konkursu nie będą rozpatrywane.

7.

§9
Rozstrzygnięcia i wyłonienia laureatów konkursu wyłoni Zespół ds. Profilaktyki Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim, zwany dalej
„Zespołem” w ramach pracy Zespołu.
Wszystkie prace nadesłane do konkursu podlegają ocenie Zespołu pod względem wartości
artystycznej, jakości i oryginalności nadesłanych prac.
Spośród nadesłanych Zespół wybierze prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w
poszczególnych kategoriach. Zespół może przyznawać wyróżnienia w poszczególnych
kategoriach.
Decyzje Zespołu są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu i nie podlegają
odwołaniu.
O decyzji Zespołu nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione indywidualnie lub za
pośrednictwem psychologów i pedagogów szkolnych.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta
Międzyrzec Podlaski oraz w publikacjach Urzędu Miasta.
Nagrody w konkursie zostaną wręczone podczas Dnia Życia.

1.
2.

§ 10
Dla uczestników konkursu przewiduje się nagrody rzeczowe.
Zespół zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.

3.

4.

§ 11
Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność Organizatora konkursu.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac przez
Organizatora oraz z udzieleniem Miastu Międzyrzec Podlaski majątkowych praw autorskich do
prac, na ich niekonsultowane eksponowanie oraz na ich bezpłatne wykorzystywanie w celach
promocyjnych na zasadach określonych w niniejszym punkcie, tj. udzielenie licencji. Zgoda na
korzystanie z prac obejmuje następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w
sieci Internet w tym na stronach Miasta Międzyrzec Podlaski, materiały drukowane w tym
Informator miejski Samorządowiec Międzyrzecki, ulotki i publikacje książkowe Miasta
Międzyrzec Podlaski) oraz wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne, skierowane do
społeczeństwa oraz w innych celach promocji Miasta Międzyrzec Podlaski i działalności
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział w konkursie jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnianie przez Organizatora informacji publicznej w
zakresie wyników konkursu oraz publikacji danych osobowych osób nagrodzonych.
Upoważnienie do korzystania z prac na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji
następuje nieodpłatnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, wielorazowej reprodukcji nagrodzonych i
wyróżnionych prac, w rożnego typu publikacjach związanych z konkursem i promocją Miasta
Międzyrzec Podlaski.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały
praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw
autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki
utrwalono na pracach wykorzystanie tych wizerunków w powyższym zakresie. W przypadku
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej osoba przekazująca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie

odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego
tytułu.
5. Dokonując zgłoszenia prac do konkursu pełnoletni uczestnik, rodzic lub opiekun prawny
uczestnika niepełnoletniego w drodze oświadczenia wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka
w konkursie, publikację prac oraz danych osobowych i wizerunku dzieci przez organizatora
konkursu i Administratora danych osobowych oraz na udostępnianie informacji publicznej w tym
danych osobowych uczestnika w związku z wynikami konkursu dla potrzeb organizacji i
rozstrzygnięcia konkursu i jego promocji oraz późniejszych publikacji prac.
6. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu oraz jego rodzic/opiekun
prawny akceptuje przez złożenie pacy w konkursie.
7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w zakładce
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz siedzibie Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac z winy
składającego pracę konkursową.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
11. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu stawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).
12. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z:
a) przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego warunków
niniejszego regulaminu,
b) oświadczeniem, że uczestnik konkursu jest autorem pracy,
c) oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
oraz jego wizerunku,
d) rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu oświadcza, że nie będzie wnosił/a żadnych
roszczeń finansowych związanych z ww. publikacjami.
§ 12
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Informujemy, że:
a) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
przez uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego uczestnika jest Burmistrz Miasta z siedzibą
przy ul. Pocztowej 8 w Międzyrzecu Podlaskim 21-560 Międzyrzec Podlaski tel.: 833726211,
adres e-mail: miasto@miedzyrzec.pl.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski
(dalej jako: „Burmistrz”) jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim (dalej jako
„Urząd);
b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski –
ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski, e-mail: iod@miedzyrzec.pl.; tel. 833726219;
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym i uchwały Rady Miasta w sprawie;
d) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały
pierwotnie zebrane, tj. organizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz promocji jego wyników;
e) ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
f) jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy
RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
g) przekazywanie przez Burmistrza Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ww. wniosku
może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku
Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;
h) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Burmistrza do państw trzecich,
nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
i) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu;
j) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
§ 13
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie na każdym
etapie konkursu.

Wzór

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
biorącej udział w konkursie „MŁODOŚĆ-TRZEŹWOŚĆ 2019”
pod hasłem „ŻYCIE ZA SZKŁEM”*
„Ja,

niżej podpisany/a ojciec/matka/opiekun prawny…………………………………………………………………………….…..…………
(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………………….………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, stopień pokrewieństwa)

ucznia ………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………
(nazwa szkoła, klasa)

w Konkursie „MŁODOŚĆ-TRZEŹWOŚĆ 2019” pod hasłem „Życie za szkłem”
organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim
i Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.
Oświadczam, że dla potrzeb niezbędnych do organizacji i promocji niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisów zmieniających tę ustawę oraz RODO wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych zawartych w złożonych przez uczestnika na pracach i w niniejszym oświadczeniu oraz
wizerunku uczestnika, wyrażam zgodę na publikację prac i udostępnianie danych mojego dziecka w ramach informacji
publicznej przez Organizatora w zakresie danych osób nagrodzonych. Ponadto wyrażam zgodę na bezpłatne
i niekonsultowane eksponowanie prac oraz wykorzystanie w celach promocyjnych złożonych przez niego pracach
konkursowych w tym tablicach ogłoszeniowych i na stronach internetowych oraz w publikacjach Miasta lub zleconych
przez Miasto oraz udziela Miastu Międzyrzec Podlaski majątkowych praw autorskich do fotografii na ich bezpłatne
wykorzystywanie w celach promocyjnych, tj. udzielam licencji. Zgoda na wykorzystanie prac/y w celach
promocyjnych obejmuje następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet - w tym na
stronach Miasta Międzyrzec Podlaski, materiały drukowane w tym Informator miejski Samorządowiec Międzyrzecki,
ulotki i publikacje książkowe Miasta Międzyrzec Podlaski oraz wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne,
skierowane do społeczeństwa oraz w innych celach promocji Miasta Międzyrzec Podlaski i działalności Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem ww. konkursu oraz klauzulą informacyjną i w pełni akceptuję
jego/ich postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.
Międzyrzec Podlaski, …………………………..

………………………………

data

czytelny podpis rodzica/ opiekuna uczestnika konkursu

*W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie i ww. oświadczenia składają rodzice lub opiekunowie prawni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA**
konkursu „MŁODOŚĆ-TRZEŹWOŚĆ 2019 ” pod hasłem „ŻYCIE ZA SZKŁEM”
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………..………………………………………………………………………….…..…………
(imię i nazwisko)

ucznia ………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………
(nazwa szkoły, klasa)

w konkursie „MŁODOŚĆ-TRZEŹWOŚĆ 2019” pod hasłem „Życie za szkłem”
organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim
i Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.
Oświadczam, że dla potrzeb niezbędnych do organizacji i promocji niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisów zmieniających tę ustawę oraz RODO wyrażam zgodę na
przetwarzanie mich danych zawartych w złożonej pracy i w niniejszym oświadczeniu oraz mojego wizerunku,
wyrażam zgodę na publikację prac i udostępnianie moich danych w ramach informacji publicznej przez Organizatora
w zakresie danych osób nagrodzonych. Ponadto wyrażam zgodę na bezpłatne i niekonsultowane eksponowanie prac
oraz wykorzystanie w celach promocyjnych złożonych przez niego pracach konkursowych w tym tablicach
ogłoszeniowych i na stronach internetowych oraz w publikacjach Miasta lub zleconych przez Miasto oraz udziela
Miastu Międzyrzec Podlaski majątkowych praw autorskich do fotografii na ich bezpłatne wykorzystywanie w celach
promocyjnych, tj. udzielam licencji. Zgoda na wykorzystanie prac/y w celach promocyjnych obejmuje następujące pola
eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet - w tym na stronach Miasta Międzyrzec Podlaski,
materiały drukowane w tym Informator miejski Samorządowiec Międzyrzecki, ulotki i publikacje książkowe Miasta
Międzyrzec Podlaski oraz wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne, skierowane do społeczeństwa oraz
w innych celach promocji Miasta Międzyrzec Podlaski i działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem ww. konkursu oraz klauzulą informacyjną i w pełni akceptuję
jego/ich postanowienia.
Międzyrzec Podlaski, …………………………..
data

** Oświadczenie osoby pełnoletniej.

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

