REGULAMIN KONKURSU
„ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z NUMERU ALARMOWEGO 112”
I. Cele konkursu.
1. Promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112.
2. Uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie/życie innych
ludzi.
3. Rozwijanie twórczych zdolności młodzieży.
4. Zapoznawanie z technikami plastycznymi, literackimi i multimedialnymi wykorzystywanymi
przy tworzeniu komiksu.
II. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112” jest Wojewoda
Lubelski.
III. Uczestnicy.
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Konkurs jest skierowany do dzieci urodzonych w latach 2003-2011, uczęszczających
do szkół w województwie lubelskim, które są reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
IV. Czas trwania konkursu.
Prace konkursowe powinny wpłynąć do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w
terminie do 15.01.2019 r. Od 16.01.2019 r. do 31.01.2019 r. nastąpi ocena nadesłanych materiałów.
Rozdanie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez Organizatora, na uroczystej gali w Sali
Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
V. Warunki uczestnictwa.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu promującego odpowiedzialne
korzystanie z numeru alarmowego 112.
VI. Zasady uczestnictwa.
1. Prace uczniowie wykonują indywidualnie.
2. Do każdego materiału muszą być dołączone wypełnione załączniki nr 1 i nr 2. Załączniki muszą
być tak dodane do materiału, aby nie pozostawiały żadnych wątpliwości, co do autora pracy.
3. Komiks powinien być co najmniej formatu A4 i zawierać co najmniej 6 obrazków.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są stosować się do zapisów niniejszego regulaminu.
5. Prace powinny być dostarczone listownie lub osobiście (liczy się data wpłynięcia pracy
do organizatora) w terminie do 15.01.2019 r. na adres:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin.
6. Każda koperta powinna być opisana: „Konkurs – numer alarmowy 112” i zawierać:
- pracę konkursową w formie papierowej lub nośnik z zapisem materiału konkursowego (format
pliku umożliwiający odtworzenie go w programie Microsoft Power Point),
- załącznik nr 1,
- załącznik nr 2.
7.
Nadesłane
prace
muszą
być
pracami
własnymi,
nigdzie
wcześniej
nie
publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
8. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu praca nie będzie oceniana.
VII. Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody.
Jury konkursu powołane przez organizatora oceni prace. Ocena komisji jest nieodwołalna
i ostateczna.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (najpóźniej tydzień przed
terminem gali, na której zostaną wręczone nagrody). W stosownym czasie wyniki zostaną również
podane do wiadomości ogólnej na stronie organizatora.
Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3, możliwe również wyróżnienia) przewidziane są nagrody
rzeczowe.

VIII. Postanowienia końcowe.
Całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac w zakresie ich publicznego
odtwarzania i umieszczania na stronach internetowych organizatora przechodzi nieodpłatnie
na własność organizatora, wraz z nośnikami, na których zostały zapisane. Organizator nie zwraca
przesłanych prac.

Załącznik nr 1
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu w przedmiocie wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w poniższym oświadczeniu oraz
przekazania całości praw autorskich nadesłanych prac na rzecz organizatora konkursu.

Dane przedstawiciela ustawowego
uczestnika konkursu:
Imię, nazwisko:
Adres zamieszkania:
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych mojego dziecka ...........................................................,biorącego udział w konkursie
organizowanym przez Wojewodę Lubelskiego „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego
112”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz.1000) w zakresie:
a) imię i nazwisko
b) nazwa i adres szkoły oraz nr klasy, do której uczeń uczęszcza
i umieszczenie ww. danych na stronie internetowej organizatora oraz w publikacjach
pokonkursowych.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem danych osobowych
konkursu „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112” jest Lubelski Urząd
Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu a podanie ich jest dobrowolne,
jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych i ich poprawieniu. Poprzez
wysłanie prac na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania prac w
publikacjach oraz innych mediach, o których zadecyduje organizator.

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego
uczestnika konkursu (rodzica lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia uczestnika konkursu.
Imię i nazwisko ucznia
Wiek ucznia
Szkoła
(nazwa i dokładny adres)
Klasa
Imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się
pracą
Telefon kontaktowy
i adres email nauczyciela

