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LIDER DOBROCZYNNOŚCI
EDYCJA V

NIP: 625 231 48 53

Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Śląskiego
na najlepsze akcje społeczne
zrealizowane w latach 2017-2019
pod hasłem „Lider Dobroczynności”
REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
Organizator: Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Tuwima 14a, 41-250 Czeladź
Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać od 25 lutego do 29 marca 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2019 r.
Nagrody i wyróżnienia zostaną uroczyście wręczone laureatom 25 kwietnia 2019 r.
2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promowanie wolontariatu, dobroczynności, przedsięwzięć i akcji charytatywnych organizowanych
przez młodych ludzi, uhonorowanie aktywnej społecznie młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Śląskiego
a także wymiana doświadczeń, pomysłów, inspiracji w zakresie działań społecznych.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
a. Uczestnikiem konkursu może być klasa lub grupa uczniów nazywana dalej zespołem konkursowym, realizująca akcje
społeczne.
b.
Warunkiem
uczestnictwa
w
konkursie
jest
przesłanie
pracy
konkursowej
(zgodnie
z wytycznymi zawartymi w pkt.4) na adres: sekretariat@kpsscz.pl, z dopiskiem w temacie: Lider Dobroczynności
c. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa
w konkursie oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu.
4. ZASADY KONKURSU
Zadaniem dla zespołu konkursowego jest opisanie w Formularzu Konkursowym stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu,
przeprowadzonych
przez
zespół
akcji
społecznych,
zrealizowanych
w
latach
2017-2019.
Do pracy konkursowej zespół dołącza zdjęcia dokumentujące przeprowadzenie akcji.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez zespół konkursowy zgody na prezentowanie pracy na
stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez niego wydawanych.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
Oceny nadesłanych prac dokonywać będzie Jury konkursowe powołane przez Organizatora.
W ocenie prac jury będzie uwzględniać następujące kryteria:
a/ innowacyjność
b/ zasięg akcji
c/ efekt i wpływ zrealizowanych działań na środowisko lokalne
d/ współpraca z innymi instytucjami
Jury wyłoni laureatów I,II, III miejsca oraz wyróżnienia.
Nagrody i wyróżnienia zostaną uroczyście wręczone laureatom w siedzibie Organizatora
25 kwietnia 2019 r
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
a. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora do 15 kwietnia 2019 r. Laureaci otrzymają
pisemne zaproszenie na uroczyste odebranie nagród. Podczas uroczystości, zespoły konkursowe zaprezentują zwycięskie
projekty.
c. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, zespoły wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursowych.
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7. PRAWA AUTORSKIE
a. Członkowie zespołów konkursowych poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.
b.
Członkowie
zespołów
konkursowych
upoważniają
Organizatora
do
nieodpłatnego
korzystania
z nadesłanych materiałów konkursowych w celu promocji konkursu, w wydawnictwach i pozostałych mediach
Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
- utrwalenie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,
- wprowadzenie pracy do pamięci komputera,
- nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych,
- rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,
- wykorzystanie pracy do celów marketingowych i promocyjnych
1. Członkowie zespołu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
2.
Ponadto
członkowie
zespołów
zrzekają
się
jakiegokolwiek
wynagrodzenia
za
korzystanie
z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie
internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Kolegium Pracowników Służb Społecznych informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Tuwima 14a, 41-250 Czeladź, zwanym dalej
Kolegium Pracowników Służb Społecznych; tel. 32 256 67 10, e-mail: sekretariat@kpsscz.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych)
e-mail: guzik.prawnik@wp.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez placówkę: Kolegium Pracowników Służb Społecznych,
ul. Tuwima 14a, 41-250 Czeladź, Konkursu dla Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Śląskiego na najlepsze akcje społeczne
zrealizowane w latach 2017-2019 pod hasłem „Lider Dobroczynności” zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust.
1
lit.
a RODO;
4. Dane osobowe uczestnika konkursu w postaci: imię i nazwisko, nazwa szkoły i klasa, wizerunek, dane zawarte w pracy konkursowej będą
udostępniane innym odbiorcom w celu promocji placówki (organizatora) poprzez prezentowanie pracy na stronach internetowych
należących do Organizatora oraz w publikacjach przez niego wydawanych;
5. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu oraz promocji
placówki (organizatora);
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną
zebrane.
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