Radom, 31.03.2021r.

§1
Postanowienia ogólne
1) Organizatorami konkursu są: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu oraz Powiatowa
Rada Opiekunów MDP.
2) Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest powiatowy.
§2
Cele konkursu
1)
2)
3)
4)
5)

Promowanie pracy strażaków,
Zainteresowanie dzieci, młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnej,
Propagowanie pozytywnych postaw społecznych,
Rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych,
Popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzież.
§3
Tematyka konkursu

Tematyką konkursu jest dowolna, własnoręcznie wykonana praca plastyczna, która przedstawi
wyobrażenie ochotniczej straży pożarnej za 100 lat, np. „Jak będzie wyglądał samochód ratowniczogaśniczy? W co będą ubrani strażacy? Jak będzie wyglądał używany sprzęt przez strażaków? Jak będą
wyglądać akcje strażackie?”
§4
Warunki uczestnictwa
1) Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież.
2) Format pracy: maksymalnie A-4, technika dowolna (np.: rysunek, malarstwo, grafika itp.)
3) Uczestnik konkursu wykonuje jedną dobrej jakości fotografię pracy plastycznej (bez ujęć osób
w kadrze, jednolite tło) i przesyła ją, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, na adres mailowy
ZOSP RP w Radomiu: kontakt@zosp.radom.pl do dnia 28.04.2021 r. włącznie. Plik jpg powinien
być opisany imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania autora.
4) W treści maila również powinna znajdować się informacja o autorze pracy konkursowej: imię,
nazwisko, wieki, miejscowość autora oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/moich i mojego dziecka
zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu oraz w celu
archiwizacyjnym”.
5) Wraz ze zdjęciem ozdoby należy przesłać, stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu,
wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA –Załącznik nr 1. Kartę można wypełnić elektronicznie lub przesłać
zdjęcie/skan karty wypełnionej ręcznie.
§5
Terminy
1) Zdjęcia prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać do 28 kwietnia br.
na kontakt@zosp.radom.pl.
2) Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Radomiu www.zosp.radom.pl oraz fanpage’u ZOSP RP w Radomiu.
3) Nagrody zostaną przekazane laureatom, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Radom, 31.03.2021r.
§6
Ocena, nagrody i promocja
1)
2)
3)
4)

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami.
Decyzja jury jest ostateczna.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
§7
Przetwarzanie danych osobowych

1) Wszyscy uczestnicy konkursu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą
można pobrać ze strony internetowej ZOSP RP w Radomiu (karta zgłoszenia, załącznik nr 1).
W przypadku uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni
opiekunowie osób niepełnoletnich. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie.
2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”,
informujemy, iż:
a. Administratorem Państwa danych jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Radomiu, Radom ul. Traugutta 57, e-mail: kontakt@zosp.radom.pl.
b. Dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez
Organizatora w celu organizacji i promocji Konkursu Plastycznego Online „Ochotnicza Straż
Pożarna za 100 lat” oraz w ramach działalności i promocji Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Radomiu;
c. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
d. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
e. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
f. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem potwierdzenia udziału w
Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie dyskwalifikacja,
g. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
h. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na zorganizowanie Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
3. Przekazane na konkurs prace zostaną opublikowane na stronie www.zosp.radom.pl, na profilu
Organizatora na portalu Facebook.com, a także w kalendarzu propagującym działalność
Organizatora.
4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
5. Regulamin Konkursu oraz załącznik dostępne są na stronie internetowej www.zosp.radom.pl.
6. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału
w Konkursie.

