OGŁOSZENIE O KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM
pn. „DZIECKO BEZ FASD. I TY MOŻESZ MIEĆ WPŁYW”
FASD - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych
Konkurs realizowany jest w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2020 rok jako
zadanie Kampanii „STOP FASD w Kwidzynie 2020” .
Termin konkursu: od dnia 20.07.2020 r. do dnia 31.08 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO NA SPOT
pn. „DZIECKO BEZ FASD. I TY MOŻESZ MIEĆ WPŁYW”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie profilaktycznym pn. „Dziecko
bez FASD. I Ty możesz mieć wpływ”, zwanego w dalszej części „Konkursem”, który
będzie polegał na wykonaniu filmu/spotu, którego tematem będzie zachęcenie rodziny,
przyjaciół i znajomych przyszłych matek do wspierania ich w wytrwaniu niepicia
alkoholu podczas ciąży.
2. Celem Konkursu jest promowanie powstrzymywania się kobiet od picia alkoholu
w ciąży.
3. Organizatorem Konkursu w imieniu Gminy Miejskiej Kwidzyn jest Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie.
4. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia (maksymalnie grupa
3 osobowa).
5. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu Organizator zamieści na stronach
internetowych Miasta Kwidzyna.
§ 2 Przedmiot konkursu, czas trwania oraz zasady udziału
1. Przedmiotem Konkursu jest krótki film ujęty w formie multimedialnej, trwający
maksymalnie 60 sekund o tematyce powstrzymywania się od picia alkoholu przez
kobietę w ciąży, pokazanie reakcji, pomysłowości, zachowania się
przyjaciół, znajomych kobiety w ciąży.

rodziny,

2. Uczestnik lub grupa uczestników może zgłosić tylko jeden film.
3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi
być zgodna z normami obyczajowymi.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik
posiada pełnie praw autorskich, osobistych i majątkowych do filmu/spotu.
5. Autorskie prawa majątkowe nadesłanych filmów/spotów nieodpłatnie przechodzą na
Organizatora. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej zgody na
korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora, stosownie
do potrzeb Organizatora, między innymi na stronie internetowej Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych
z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie
nadają się one do publicznej prezentacji.
7. Udział w Konkursie osoby/osób, oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.
8. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie
formularza zgłoszeniowego (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie niepełnoletnich uczestników
wraz ze swoim filmem do Organizatora.
9.

W przypadku niepełnoletnich uczestników Konkursu, do pracy załączone powinno
być oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę
na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie (załącznik Nr 2 do
niniejszego Regulaminu).

10. Dysk CD lub DVD z utrwalonym spotem powinien być opisany zgodnie
z formularzem zgłoszeniowym.
11. Prace konkursowe (komplet dokumentów oraz płytę CD lub DVD) należy przesłać
lub złożyć osobiście na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kwidzynie, Urząd Miejski, ul. Warszawska, 19 82-500 Kwidzyn
z dopiskiem Konkurs profilaktyczny pn. „Dziecko bez FASD. I Ty możesz mieć
wpływ” do dnia 31.08.2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).
§ 3 Zasady przyznawania nagród w Konkursie
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.

2. Członkowie Komisji oceniają prace kierując się następującymi kryteriami: zgodność
treści filmu z tematyką konkursową, oryginalność podejścia i pomysł, wartość
merytoryczna, wartość estetyczna, profesjonalne wykonanie.
3. Komisja Konkursowa przyzna: I,II,III miejsce.
4. Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
5. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta
Kwidzyna.
6. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez podania
przyczyny. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od momentu podania go do
publicznej wiadomości.
2. Osoby, które nie spełniają którekolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: Aleksandra
Ochenkowska, Urząd Miejski, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, tel. 55 6464 763,
Dorota Menc, Urząd Miejski, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, tel. 55 6464 727.
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu decyduje
Organizator.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Konkursu profilaktycznego
pn. „ Dziecko bez FASD. I Ty możesz mieć wpływ”

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
pn. „DZIECKO BEZ FASD. I TY MOŻESZ MIEĆ WPŁYW”
Tytuł spotu: …………………………………………………………….
Krótki opis spotu ……………………………………………………….
……………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………...…
Imię i nazwisko autora spotu:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ………………………………………………..……………….
Oświadczenie:
1. Jestem autorem spotu i posiadam do niego prawa autorskie, nie naruszając praw
autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie praw
autorskich na Organizatorów nadesłanej pracy w zakresie określonym
w Regulaminie Konkursu.
2. Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni go akceptuję.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
do Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) przez Organizatorów
Konkursu w celu popularyzacji wiedzy nt. FASD.

Data i podpis autora spotu:
…………………………….…
……………………………….
………………………………..

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Konkursu profilaktycznego
pn. „ Dziecko bez FASD. I Ty możesz mieć wpływ”

………………………………...
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

………………………………..
adres zamieszkania

………………………………..
nr telefonu

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ
DZIECKA W KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM
pn. „ DZIECKO BEZ FASD. I TY MOŻESZ MIEĆ WPŁYW”

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………..
imię i nazwisko

w Konkursie pn. „ Dziecko bez FASD. I Ty możesz mieć wpływ”.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
mojego dziecka na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm. )

………………………………………..

………………………………

Miejscowość i data

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)
uczestnika Konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że w rozumieniu 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) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), Administratorem zbioru danych osobowych,
w którym przetwarzane będą Pani/ Pana dane osobowe jest Burmistrz Miasta Kwidzyna, z siedzibą
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w związku
z konkursem profilaktycznym pn. „Dziecko bez FASD. I Ty możesz mieć wpływ”.
1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, lub email:
sekretariat@kwidzyn.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, lub email:
iod@kwidzyn.pl
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa powyżej.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieudostępnienie
skutkować będzie niemożnością uczestnictwa w konkursie.
6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych osobowych są przepisy prawa. Administrator nie przekazuje
Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych; żądania od Administratora
sprostowania Pani/Pana danych osobowych; żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych
osobowych; żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana
danych osobowych.
9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, drogą pisemną, lub drogą
elektroniczną pisząc na adres sekretariat@kwidzyn.pl lub iod@kwidzyn.pl.
10. W przypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem
właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

