Regulamin
Konkursu rodzinny „Zachęć mnie do segregacji”

1. Organizatorzy.
I.

Gmina Zbrosławice

2. Termin.
Konkurs odbywać się będzie w dniach 10.06.2020-31.07.2020 r.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 6.08.2020 r.
3. Zasady uczestnictwa.
W konkursie mogą wziąć udział rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Zbrosławice
4. Zasady rywalizacji.
Tematem przewodnim prac jest popularyzacja segregacji śmieci.
Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
1. Prezentacja multimedialna
 minimalnie 8, a maksymalnie 12 slajdów,
 prezentacja musi być przygotowana w formacie pdf,
 prezentację należy dostarczyć na dysku przenośnym (pendrive, dvd, cd)
wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym /dostępny
na stronie www.zbroslawice.pl /.
2. Film
 czas trwania filmu minimalnie 30 do maksymalnie 60 sekund,
 film należy dostarczyć (pendrive, dvd, cd) wraz z prawidłowo
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym /dostępny na stronie
www.zbroslawice.pl /.
Prace należy dostarczyć do dnia 31 lipca (piątek) do godziny 13.00 do Urzędu Gminy
Zbrosławice – Wydział Gospodarki Komunalnej- przy ul. Wolności 89.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 666 44 00.

5. Nagrody.
W każdej kategorii organizator przewiduje nagrody oraz dyplomy dla trzech
najlepszych prac.

6. Postanowienia końcowe.

I.
II.

III.

IV.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zachowania wszelkich zasad sanitarnych
obowiązujących w kraju w związku z epidemią Covid-19.
Uczestnicy lub opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu w celach niezbędnych do rejestracji zawodnika zgodnie
ustaw z dn. 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych”.
Organizator planuje wykorzystać prace w sposób niekomercyjny. Zgoda nie jest
równoznaczna ze zbyciem praw autorskich, ani praw osób trzecich i odnosi się tylko
do korzystania z udostępnionych prac do celów niekomercyjnych.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność. Udział
w konkursie jest równoznaczny z zgoda na wszystkie postanowienia niniejszego
regulaminu.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zbrosławice;
inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Zbrosławice jest Pan Cezary Nowicki
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury związanej z konkursem.
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wydział Gospodarki Komunalnej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem
procedury związanej z przeprowadzeniem konkursu.

9)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

