REGULAMIN
KONKURSU NA OPOWIADANIE O NUMERZE ALARMOWYM 112
SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW KLAS 6-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
§ 1
Organizatorem konkursu  pt. „Opowiadanie o numerze alarmowym 112” zwanego dalej Konkursem, jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej Organizatorem.
§ 2
Praca laureata Konkursu zostanie wydana w formie opowiadania i będzie stanowiła materiał promocyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. upowszechniający wiedzę o numerze alarmowym 112. Opowiadanie zostanie udostępnione na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
§ 3
Warunki uczestnictwa
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych, mających siedzibę na terenie województwa lubuskiego.
	Uczestnicy Konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie o numerze alarmowym 112, praca musi zostać napisana w języku polskim z użyciem od 1800 do 4000 znaków włącznie ze spacjami.
	Autor zwycięskiego opowiadania udostępni Organizatorowi Konkursu treść opowiadania w formie elektronicznej edytowalnej.
Tekst nie może zawierać jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
Autorem opowiadania zgłoszonego do Konkursu może być jedna osoba.
	Warunkiem zakwalifikowania opowiadania do Konkursu jest dostarczenie - wraz z nim - prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) podpisanej przez każdego z rodziców/opiekunów dzieci biorących udział w konkursie oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. Karta zgłoszeniowa musi być dołączona do pacy.
W przypadku nieczytelnych danych na Karcie zgłoszeniowej, praca zostanie automatycznie zdyskwalifikowana przez Komisję.
	Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne prace nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, niezgłoszone do innych konkursów, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa.
§ 4
Termin i warunki dostarczenia prac
Termin dostarczenia prac upływa 31 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
	Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Marta Dańków-Berdowska kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tel. 957851350.
Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych
należy przesłać pocztą na adres Organizatora:
Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem na przesyłce „Konkurs na opowiadanie o numerze alarmowym 112”.
lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, ul. Jagiellończyka 8, parter, (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30).
	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
	Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

§ 5
Zasady przyznawania nagród
	Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 07 lutego 2020 r., a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.lubuskie.uw.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
	O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
	Komisję powołuje Organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
	Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
	Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
	Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja wybierze jedną zwycięską.
	Autor zwycięskiego opowiadania otrzyma od Organizatora nagrodę rzeczową.
	Autor zwycięskiego opowiadania zostanie telefonicznie powiadomiony o przyznaniu nagrody.
	Nagroda dla zwycięzcy konkursu zostanie wręczona podczas uroczystości z okazji święta numeru alarmowego 112, która odbędzie się 11 lutego 2020 r. w siedzibie urzędu.
	Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

§ 6
Przeniesienie praw autorskich
	Autor zwycięskiego opowiadania przenosi na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swojego opowiadania. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z pracy zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie go na stronie internetowej Organizatora oraz za inne przypadki publicznego udostępniania.
	Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
	Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
	Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie. 
	Nadesłane na konkurs prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.
	Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację przez Lubuski Urząd Wojewódzki prac swojego autorstwa nadesłanych na Konkurs „Opowiadanie o numerze alarmowym 112”. 

Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, publiczne udostępnianie. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 








Załącznik do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną.























Załącznik nr 1
do regulaminu Konkursu „Opowiadanie o numerze alarmowym 112”

Zał. 1 Karta zgłoszenia do konkursu „Opowiadanie o numerze alarmowym 112” wraz z oświadczeniem o przeniesieniu prawa autorskiego do swojego opowiadania.
Kartę proszę dołączyć do pracy
UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
	Imię i nazwisko uczestnika 	…..



	Wiek	……



3.   Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna……………………………..


4.   Szkoła	……


5.  Adres szkoły………………………………………………………………………….


6.  Tytuł pracy	……

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu "Opowiadanie o numerze alarmowym 112" skierowanego do klas 6-8 szkół podstawowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Administratorem danych osobowych konkursu jest:
Wojewoda Lubuski 
siedzibą Wojewody Lubuskiego jest:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kontakt do inspektora ochrony danych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim mail: iod@lubuskie.uw. gov.pl

Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagrody oraz jej doręczenia. 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo 
z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i doręczeniem nagrody oraz w celu zamieszczenia informacji o zwycięzcy Konkursu, w tym jego wizerunku na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w mediach społecznościowych na portalu społecznościowym Facebook.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania wycofania zgody na udział w konkursie. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i skreśleniem z list uczestników. 

Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny dla realizacji zadania, tj. rok od dnia zakończenia konkursu, a po tym okresie zniszczone. Dane nie podlegają archiwizacji.

						
Imię i nazwisko ucznia
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 










