Kielce, dnia 17 września 2020r.

REGULAMIN KONKURSU
„30 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU – STRAŻ MIEJSKA KIELCE”
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Organizatorem Konkursu jest Straż Miejska w Kielcach.

II.CELE KONKURSU:
-

Popularyzacja wiedzy o Straży Miejskiej jako o umundurowanej formacji pełniącej służebną rolę wobec społeczeństwa lokalnego.

-

Zachęcanie młodego pokolenia do zainteresowania się tematyką roli i zadań podejmowanych przez Straż Miejską

-

Kształtowanie pozytywnego wizerunku Strażnika w społeczeństwie,

-

Popularyzacja kreatywna zawodu Strażnika Miejskiego wśród mieszkańców miasta za pomocą nowoczesnych technologii,

-

Wdrażanie do zdrowej rywalizacji konkursowej opartej na zasadach fair-play.

III. UCZESTNICY KONKURSU:
- Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne: dzieci, młodzież (niepełnoletnia) oraz osoby
pełnoletnie, które spełniają warunki określone w Regulaminie. Prace mogą być indywidualne lub zbiorowe – max. 3 osoby. Osoby niepełnoletnie
mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

IV. ZADANIE KONKURSOWE
Prace konkursowe powinny odnosić się do tematyki Konkursu „30 lat w służbie społeczeństwu – Straż Miejska Kielce”. W szczególności
powinny poruszać kwestie związane z zadaniami ładu i porządku publicznego.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednej z wymienionych prac:
NUMER 1
Szkicu kolorowanki na białym papierze, czarnym tuszem, mazakiem, kredką, grafika komputerowa (rysunek konturowy) przedstawiający
zagadnienia konkursowe dotyczące zadań Straży Miejskiej, wizerunku Strażnika Miejskiego w tym umundurowania, wyposażenia,
podejmowania działań itp., które potem będzie można dowolnie pokolorować- format pracy A 4, składającej się z nie mniej niż 6 stron.
NUMER 2
Wykonanie Spotu/ filmu promocyjnego w formie animacji promującej Straż Miejską jako formacje powołaną do ochrony ładu i porządku
publicznego. Czas trwania spotu / filmu nie powinien przekroczyć 5 min. Wykonany w dowolnej technice filmowej i załączonej na nośniku CD.
NUMER 3
Ułożeniu tekstu lirycznego (wiersz, rymowanka, fraszka) dotyczącego zadań Straży Miejskiej. Tekst składać się musi przynajmniej z trzech
strof, każda nie powinna przekraczać 6 wersów. Format pracy – wydruk i forma elektroniczna (dokument tekstowy). Tekst powinien
być poprawny zarówno pod względem ortograficznym, jak i interpunkcyjnym.
V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnikiem konkursu może być osoba, który prześle lub złoży pracę odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu.
Prace nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie podlegają ocenie.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
Prace konkursowe mogą być wykonane grupowo np. rodzina, grupa przyjaciół (max 3 osoby), a każda grupa może do konkursu zgłosić
maksymalnie 3 własne prace.
W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w
Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.

KONKURS „30 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU – STRŻ MIEJSKA KIELCE”

6. Rysunki oraz treść nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami autorskimi innych osób
7. Każda składana na konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą:
a.
b.
c.
d.

tytuł pracy
imię, nazwisko, wiek, klasę (w przypadku uczniów placówek szkolnych)
nazwę i adres placówki (w przypadku uczniów placówek)
imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna, rodzica, pod kierunkiem którego praca powstała (1 osoba koordynuje powstanie 1 pracy
podopiecznego)

8. Prace nie opisane nie podlegają ocenie.
9. Termin składania prac mija z dniem 17 grudnia 2020 r. Prace złożone po terminie nie podlegają ocenie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu prac.
11. Udział w konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
12.Przystąpienie do konkursu wiąże się z zaakceptowaniem jego warunków.
VI. TERMIN I WARUNKI NADSYŁANIA PRAC:
1.

Prace konkursowe z dopiskiem Konkursu KONKURS „30 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU – STRŻ MIEJSKA KIELCE”, można przesłać drogą
pocztową lub składać osobiście pod adresem Organizatora:
Straż Miejska w Kielcach
ul. Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce
wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1),
zgodą na przetwarzanie danych osobowych RODO (załącznik 2)
Prace powinny być zapakowane w kopertę lub sztywną teczkę, co uniemożliwi ich zniszczenie z dopiskiem Prace konkursowe
„30 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU – STRŻ MIEJSKA KIELCE”.

2. Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie (decyduje data stempla pocztowego).
VII. OCENA PRAC, NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:

1.
2.

6.
7.
8.

O wyłonieniu laureatów konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej.
Z obrad Komisji sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie
Organizatora Konkursu.
Komisja konkursowa wyłoni miejsca I-III w poszczególnych zadaniach konkursowych oraz laureatów konkursu przewidując dla nich nagrody
rzeczowe.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie uzgodnionym przez Organizatora, o czym zostaną
poinformowani zainteresowani.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Najciekawsze prace plastyczne wraz z danymi autora zostaną opublikowane na stronie internetowej Straży Miejskiej w Kielcach.
Kryteria konkursowe ustalone zostają w następujący sposób:

➢
➢
➢
➢
➢

zgodność z tematyką konkursową
oryginalność prezentowanych treści,
pomysłowość w ujęciu tematu,
stopień trudności wykonania,
walory plastyczne, literackie, wizualne pracy.

3.
4.
5.

9. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

VIII. PRAWA AUTORSKIE:
1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji – przy eksponowanych
pracach (wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będą umieszczone dane autora wraz z adresem szkoły.
2. Autorzy prac konkursowych przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych.
3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich – w tym praw autorskich.
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4. Prace przedstawiane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie dotychczas niepublikowanymi, w tym na innych
konkursach.
5. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia
laureatów konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac dla potrzeb konkursu i promocji Straży Miejskiej.
7. Organizatorzy konkursu nabywają prawo własności do egzemplarzy prac konkursowych. Wybrane prace zostaną wydane w formie
filmy / spotu, kolorowanki, książeczki, broszurki adresowanej do najmłodszych mieszkańców miasta Kielce.
8. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie na
Organizatorów konkursu praw autorskich do pracy konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy, wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami, a w szczególności: techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową.
IX. DANE OSOBOWE

1.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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”), uprzejmie informujemy, iż:

a)

Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pt. „Poszukiwacze czystego powietrza – SMOG!”

b)

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie.

c)

Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska Kielce, Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu
przetwarzania swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Marcinem Słoniem
pisząc na adres e-mail marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl.

d)

przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu uczestnikom konkursu którzy podali dane osobowe
przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii, usunięcia oraz przenoszenia danych, ograniczenie przetwarzania
danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

e)

Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

f)

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą
mieć związek z realizacją niniejszej konkursu, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,

g)

w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu przez Administratora, przysługuje
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h)

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej zgody przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2)

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Regulamin konkursu dostępny jest w placówce szkolnej (u wychowawcy klasy/pedagoga/dyrekcji) oraz na stronie internetowej Organizatora.
2. Ogłoszenie wyników wraz z podsumowaniem z konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora (www.strazmiejska.kielce.pl) oraz w
lokalnych mediach, w terminie po oficjalnej gali finałowej konkursu. Nagrody nie odebrane podczas Finału Konkursu przepadają na rzecz
Organizatora.

Wszelkich informacji dodatkowych udziela Straż Miejska w Kielcach pod numerem telefonu: 41 348 29 22, tel. kom. 664 366 961,
email: patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie.
Straż Miejska w Kielcach zaprasza do udziału w Konkursie.
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Straż Miejska Kielce

Załącznik nr

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w konkursie
pn. „ 30 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU – STRAŻ MIEJSKA KIELCE”
” na rok szkolnym 2020/2021

organizowanym przez Straż Miejską Kielce
Oświadczam, iż:
Mam ukończone 16 lat

Nie mam ukończonych 16 lat*

………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

………………………………………
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego*

Jako opiekun prawny

…………………….………………………….………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika*/ nazwa placówki szkolnej

Akceptuję regulamin konkursu pn. „ 30 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU – STRAŻ MIEJSKA KIELCE”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail,
nr telefonu, miejsca nauki lub pracy oraz wizerunku w celu udziału w konkursie plastycznym pn.
„ 30 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU – STRAŻ MIEJSKA KIELCE”, a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych
w postaci imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej Straży Miejskiej Kielce oraz portalach społecznościowych,
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych w ramach profilu Administratora.
Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) Administratorem moich danych osobowych jest Straż Miejska, Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce.
W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Marcinem Słoniem
pisząc na adres e-mail marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl
b) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu mojego/mojego dziecka udziału w konkursie,
a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca nauki
lub pracy na stronie internetowej Straży Miejskiej Kielce oraz portalach społecznościowych w ramach profilu Administratora.
Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbę do Straży Miejskiej w Kielcach,
Ogrodowa 3B, 25 – 024 Kielce. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem udziału w konkursie
„30 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU – STRAŻ MIEJSKA KIELCE”, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych/danych mojego dziecka, ich sprostowania, kopii danych, ich usunięcia po
okresie nie krótszym niż 2 miesiące, a także prawo do przenoszenia danych;
d) w przypadku zdobycia nagrody przekazane dane będą prezentowane na stronie internetowej Straży Miejskiej w Kielcach
przez okres nie dłużej niż 3 miesiące oraz przetwarzane w formie papierowej nie dłużej niż 10 lat w celu
ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
e) odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty
upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem;
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje mi prawo
wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

…………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego*

…………………………………….
Podpis uczestnika

*W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 lat dane podaje rodzic/opiekun prawny

Straż Miejska Kielce

(Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu)

Formularz zgłoszeniowy
do Konkursu„ 30 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU – STRAŻ MIEJSKA KIELCE”
skierowanego do mieszkańców z terenu miasta Kielce.

DANE ADRESOWE

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU
1.……………………………………………………………..
2……………………………………………………………..
3……………………………………………………………..
NUMER TELEFONU DO KONTAKTU
…………………………………………………………..
EMAIL DO KONTAKTU
…………………………………………………………
NAZWA PLACÓWKI SZKOLNEJ*
…………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA GRUPĘ/ UCZNIA *
…………………………………………………………….
NUMER ZADANIA KONKURSOWEGO ( zaznaczyć właściwy)
1. Szkic kolorowanki
2. Spot / Film
3. Tekst liryczny

………………………..……………………….
Miejscowość/ data

……………………………………………
czytelny podpis uczestnika / opiekuna

*dotyczy nieletnich / uczniów placówek szkolnych
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