Gminny konkurs na rymowankę promującą
akcję szczepień przeciwko COVID-19
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu na rymowankę promującą akcję szczepień przeciwko
COVID-19 jest Wójt Gminy Serokomla.
2. Organizator Konkursu może zaprosić do współpracy inne instytucje, patronów
medialnych i fundatorów nagród.

§2
Cel konkursu
1. Konkurs promuje realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

§3
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci i młodzież szkolna w dwóch kategoriach
wiekowych: kl. I-III i IV-VIII.
2. Uczestnik z racji niepełnoletności musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
na udział w konkursie.

§4
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy), promującej
szczepienia przeciwko COVID-19.
2. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie.
3. Do Konkursu uczestnik może przekazać jedną pracę konkursową.
4. Zgłaszane prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, posiadających
znamiona plagiatu lub naruszających osobiste i majątkowe prawa Organizatora
Konkursu i osób trzecich. Rymowanki nie mogą zawiera treści zabronionych przez
prawo, niecenzuralnych lub godzących w dobre obyczaje, zasady dobrego wychowania i
kultury
osobistej.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez uczestnika Konkursu
wymagań opisanych w §4 ust. 4. Odpowiedzialność ta spoczywa na dorosłym twórcy lub
rodzicu/opiekunie prawnym dziecka.
6. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.

§5
Warunki uczestnictwa
1. Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka lub osoba
dorosła.
2. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.
3. W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka.
4. Komplet dokumentów to: praca konkursowa, formularz zgłoszeniowy, informacje na
temat danych osobowych i ich przetwarzania oraz zgoda na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystanie wizerunku.
5. Kompletne zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 4 sierpnia br. na wybrany
adres: szkolakrzowka@vp.pl (w temacie e-mail należy wpisać: „Konkurs na rymowankę –
imię i nazwisko uczestnika) lub dostarczyć do wybranego miejsca tj. : Szkoła
Podstawowa w Krzówce, Zespół Szkół w Serokomli, Gminna Biblioteka Publiczna w
Serokomli, Gminna Biblioteka w Serokomli (filia w Charlejowie).
6. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych nie będą podlegały ocenie.

§6
Kryteria oceny
Przy ocenie rymowanki brane pod uwagę będą:
a) Zgodność treści z ideą i tematyką konkursu (max. 5 pkt)
b) Oryginalność i pomysłowość przekazania treści (max. 3 pkt)
c) Walory językowe (max. 2 pkt).

§7
Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia 4 sierpnia 2021 r.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na festynie, który odbędzie się 7 sierpnia w
Serokomli.

§8
Nagrody
1. Sześciu laureatów z największą ilością punktów zostanie uhonorowanych nagrodami
rzeczowymi: po trzy osoby z każdej kategorii.
2. Wręczenie nagród odbędzie się w czasie gminnego festynu w dniu 7 sierpnia 2021 r.

§9
Komisja konkursowa
1. W skład komisji konkursowej wchodzą: Zastępca Wójta Gminy Serokomla, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Serokomli, Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli, Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Krzówce.
2. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

§10
Postanowienia końcowe
1.

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.

2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje
Komisja Konkursowa.

§ 11
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. Organizator informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Gmina Serokomla,
siedziba ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla;
b) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
c) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
d) pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej;
e) dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2021 roku;
f) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
h) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
i) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym,
którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.ry

Załącznik Nr 1

Formularz zgłoszenia
Dane uczestnika
Imię
Nazwisko
Wiek
Dane rodziców/opiekunów prawnych1
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Miejscowość
Ulica/numer domu
Kod pocztowy
Telefon
Adres e-mail

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i akceptuję zawarte w nim
postanowienia.

…………………………………………………………………………………………….…………………………………
Data, czytelny podpis uczestnika, w przypadku kiedy uczestnikiem konkursu jest
osoba niepełnoletnia czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

1Wypełnić w przypadku kiedy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia

Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie
danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oświadczam, że:
wyrażam zgodę1
nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka w celach
promocyjnych i informacyjnych Konkursu poprzez umieszczanie zdjęć i nagrań w przestrzeni
publicznej tj. stronach internatowych Organizatora, lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń w
obszarze budynków
Organizatora.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, dla potrzeb promocji wydarzenia wizerunek może być użyty w
różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem z podaniem danych dotyczących imienia i nazwiska, oraz
osiągniętego wyniku w biegu – bez obowiązku akceptacji produktu finalnego. Wizerunek nie
może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób
dobra osobiste.
Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich
danych osobowych oraz mojego dziecka.

…………………………………………………………………..
Czytelny podpis

