KONKURS
NA NAJLEPIEJ ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK LETNI
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA - LATO 2022
„WAKACJE: BEZPIECZNIE, ZDROWO I ZABAWNIE”

REGULAMIN KONKURSU:
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Konkurs dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania,
pod nazwą: „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie” organizowany przez:
a) Wojewodę Śląskiego,
b) Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
c) Śląskiego Kuratora Oświaty
d) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

2.

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych
i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.

3.

PRZEDMIOT I ZAKRES KONKURSU:
Do konkursu należy zgłaszać film ze zrealizowanego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacyjnym. Materiał filmowy powinien zawierać treści związane
z realizowaną formą wypoczynku.
W konkursie mogą zostać zaprezentowane wyłącznie filmy nigdzie dotąd niepublikowane.
Każdy uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie dwie prace w formacie - MP- 4 na nośniku
cyfrowym.
Czas emisji każdej pracy musi zawierać się w przedziale czasowym od 4 minut do 8 minut,
o rozmiarze nie większym 700 MB

4.

PODMIOT KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do podmiotów organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży
w miejscu zamieszkania.

5.

WARUNKI KONKURSU:
a) udział w konkursie mogą wziąć organizatorzy wypoczynku w miejscu zamieszkania, trwającego
co najmniej 5 dni, minimum 4 godzin dziennie,
b) organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość sprawdzenia, czy organizator wypoczynku
spełnił powyższy warunek,
c) zgłaszane filmy muszą wpisywać się w hasło przewodnie konkursu, tj. „Wakacje: bezpiecznie,
zdrowo i zabawnie”,
d) organizator wypoczynku może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace,
e) do filmu należy dołączyć „Zgłoszenie do udziału w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu
konkursu),
f) regulamin wraz z załącznikiem nr 1 dostępny jest na stronach internetowych:
www.gov.pl/wsse-katowice
www.slaska.policja.gov.pl
www.kuratorium.katowice.pl
www.katowice.uw.gov.pl

g) prace przesłane na konkurs bez załącznika nr 1 nie będą oceniane,
h) prace należy przesyłać zabezpieczone w folię bąbelkową w twardym opakowaniu na adres:
WSSE w Katowicach
ul. Raciborska 39,
40-074 Katowice
z dopiskiem „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”.
Nadesłane prace nie będą zwracane.
6.

CZAS TRWANIA KONKURSU:
Konkurs trwa od 25 czerwca do 1 września 2022 r.
Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych mija 13 września 2022 r. (decyduje data wpływu
do WSSE w Katowicach).

7.

NAGRODY I KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA:
W skład Jury konkursu wchodzą przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, Śląskiego Kuratora Oświaty.
Jury konkursu będzie oceniać otrzymane prace według następujących kryteriów:
a)
poziom realizacji hasła przewodniego konkursu z uwzględnieniem elementów
edukacyjnych dot. bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu,
b)
zawartość merytoryczna programu,
c)
nowatorstwo pomysłów,
d)
wartość artystyczna i oryginalność pracy.
Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 września 2022 r. na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.
Nagrody w konkursie zostaną przyznane za 1,2,3 miejsce.
Organizator zastrzega przeznaczenie nagród wyłącznie do wykorzystania przez uczestników
wypoczynku.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i sposobie odebrania nagród. Każdy
z uczestników uroczystości wyraża zgodę na upublicznienie i przetwarzanie zdjęć lub filmów, na
których może zostać uchwycony wizerunek lub inne dane osobowe.
Prace nagrodzone w konkursie mogą być opublikowane na stronach internetowych organizatorów
konkursu.

8.

PRAWA AUTORSKIE:
1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.
2. Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatorów do korzystania z pracy (w sposób
nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie,
w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatorów, w ramach obszarów działania
Organizatorów, publikacji w dowolnej liczbie, wykorzystanie w materiałach promocyjnych akcji,
w audycjach okolicznościowych, materiałach prasowych, rozpowszechnianie w telewizji
i Internecie, wprowadzanie do obrotu i publicznych prezentacji.
3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię,
nazwisko, nazwę organizatora wypoczynku, miejscowość, imię i nazwisko osób
odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz
jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym
konkursem a Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas
uroczystości wręczania nagród.
6. Uczestnik zrzeka 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.

9.

DANE OSOBOWE
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych podanych w karcie zgłoszenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO.
2. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez Organizatora Śląskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39,
e-mail: wsse.katowice@sanepid.gov.pl, telefon 32 351 23 15;
3. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa
oraz będą wykorzystywane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji
o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej WSSE w Katowicach.
4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres trwania konkursu,
a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: dostępu do swoich danych
osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie zamierza przekazywać danych osobowych
uczestników konkursu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
zorganizowania konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
8. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Nadesłanie prac stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

