
 

REGULAMIN KONKURSU 

Zaszczepmy w sobie odpowiedzialność 

§ 1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy. 

 

§ 2 

Cel i tematyka konkursu 

1. Konkurs ma na celu zainteresowanie mieszkańców Gminy Rokietnica w różnym wieku 

tematem szczepień i zachęcenie do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. 

2. Tematyka prac konkursowych powinna przedstawiać pozytywne aspekty szczepień i korzyści 

płynące ze szczepień populacyjnych, np. możliwość spotkań z innymi ludźmi, aktywność na 

świeżym  powietrzu, uczestnictwo w życiu kulturalnym. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Rokietnica w wieku: 

• 12-17 lat – kategoria I 

• 18-30 lat – kategoria II 

• 31-50 lat – kategoria III 

• 51 lat i więcej – kategoria IV 

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie autor przedmiotu Konkursu. 

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę autora z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na 

reprodukowanie oryginału nadesłanej pracy na potrzeby imprez i wystaw organizowanych 

przez Urząd Gminy w Rokietnicy oraz umieszczenia jej w katalogach, folderach, materiałach 

promocyjnych i prasie, bez osobnego wynagrodzenia. Jednocześnie, w przypadku przyznania 

mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz w/w 

instytucji, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej 

pracy, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz. U. z 2021, poz. 1062 ze zmianami) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w 

art.50 tej ustawy, reprodukowanie prac na nośnikach elektronicznych. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu. Oświadczam, że zapoznałem 

/zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu.” 

4. Rodzic/opiekun prawny (w przypadku Uczestników niepełnoletnich) lub Uczestnik Konkursu 

(w przypadku osób pełnoletnich) może również wyrazić zgodę na publikację  

i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w przypadku jego wygranej.  

 

 

 



 

§ 4 

Prace konkursowe 

Prace zgłaszane w każdej z czterech kategorii powinny być zgodne z celem i tematyką konkursu (patrz 

§ 2) oraz spełniać wymagania określone dla każdej z kategorii: 

1. Kategoria I: 

• Zadaniem konkursowym jest napisanie dłuższej formy wypowiedzi (esej, felieton itp.) 

pod hasłem „Moje plany po pandemii”. Praca powinna być napisana w języku polskim, 

w programie umożliwiającym odczytanie go przez Organizatora Konkursu (np. MS 

Word), czcionką Times New Roman pkt 12, interlinia 1,08 i mieć objętość 1-2 strony 

A4. 

• Zgłoszenia pracy może dokonać wyłącznie rodzic/opiekun prawny Uczestnika. 

• Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 

elektronicznej na adres promocja@rokietnica.pl: 

o W tytule maila należy wpisać: Konkurs: „Moje plany po pandemii” 

o imię i nazwisko Uczestnika (autora), 

o wiek Uczestnika, 

o numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Kategoria II: 

• Praca konkursowa powinna przedstawiać komiks/historię obrazkową składającą się z 

4-6 scenek/klatek pod hasłem „Razem pokonajmy wirusa”. Praca może zostać 

przygotowana dowolną techniką (rysunek, kolaż zdjęć, grafika komputerowa itp.). 

Praca musi spełniać wymagania jakościowe (np. w przypadku rysunku i kolażu – skan 

pracy przesłany w formacie pdf; grafika komputerowa – w formacie pdf). 

• Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 

elektronicznej na adres promocja@rokietnica.pl: 

o W tytule maila należy wpisać: Konkurs: „Razem pokonajmy wirusa” 

o imię i nazwisko Uczestnika (autora), 

o wiek Uczestnika, 

o numer telefonu do autora. 

3. Kategoria III: 

• Praca konkursowa powinna przedstawiać zdjęcie w formacie jpg pod hasłem „Bądźmy 

razem zaszczepieni” wraz z opisem składającym się z 2-5 zdań. Opis powinien 

wyjaśniać, w jaki sposób zdjęcie wpisuje się z tematykę konkursu. Wielkość zdjęcia nie 

powinna być mniejsza niż 1MB. 

• Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 

elektronicznej na adres promocja@rokietnica.pl: 

o W tytule maila należy wpisać: Konkurs: „Bądźmy razem zaszczepieni” 

o imię i nazwisko Uczestnika (autora), 

o wiek Uczestnika, 

o numer telefonu do autora. 

4. Kategoria IV: 

• Zadaniem konkursowym jest napisanie limeryku (wiersz składający się 5 wersów) pod 

hasłem „Limeryk proszczepienny”. Praca powinna być napisana w języku polskim, w 

programie umożliwiającym odczytanie go przez Organizatora Konkursu (np. MS Word). 

• Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 

elektronicznej na adres promocja@rokietnica.pl: 
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o W tytule maila należy wpisać: Konkurs: „Limeryk proszczepienny” 

o imię i nazwisko Uczestnika (autora), 

o wiek Uczestnika, 

o numer telefonu do autora. 

5. Kryteria oceny prac: zgodność z celem i tematyką Konkursu, poprawny format, objętość, walor 

estetyczny. 

6. Prace nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie mogą 

naruszać praw i godności człowieka. 

7. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 lipca 2021 r. włącznie. 

8. Prace mogą przesyłać jedynie rodzice/opiekunowie prawni Uczestników (w przypadku osób 

niepełnoletnich) lub autorzy (w przypadku osób pełnoletnich). 

 

§ 5 

Nagrody 

1. W każdej z czterech kategorii zostanie przyznana jedna nagroda o wartości 500 zł (słownie: 

pięćset złotych 00/100).  

2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom na podany przez nich numer konta bankowego.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w każdej z czterech kategorii. 

4. O wynikach konkursu nagrodzona osoba zostanie powiadomiona drogą telefoniczną. 

5. Wyniki zostaną ogłoszone w czasopiśmie „Rokickie Wiadomości”, na stronie 

www.rokietnica.pl oraz na Facebooku Rokietnica.pl. 

6. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w czasopiśmie „Rokickie Wiadomości”, na stronie 

www.rokietnica.pl oraz na Facebooku Rokietnica.pl. 

7. W przypadku otrzymania prac niespełniających wymagań (patrz § 4) lub braku zgłoszeń 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie wskazania laureata. 

 

§ 6 

RODO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. 

Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu „Zaszczepmy w sobie odpowiedzialność”; 

• promocji Konkursu na stronie www.rokietnica.pl, Facebooku Rokietnica.pl, 

czasopiśmie „Rokickie Wiadomości” oraz drukowanych materiałach promocyjnych 

wydawanych przez Urząd Gminy Rokietnica (plakaty, ulotki, foldery itp.); 

• archiwizacji dokumentacji Konkursu; 

• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
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5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania oraz do przenoszenia danych; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl); 

8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rokietnica.pl/aktualnosci/  

w zakładce Kultura.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem 

telefonu: (61) 89 60 614 (Urząd Gminy w Rokietnicy Referat Organizacyjny i Promocji) lub 

adresem: promocja@rokietnica.pl. 

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 

warunków niniejszego regulaminu. 
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