REGULAMIN KONKURSU
na wiersz o Polsce lub tematyce niepodległościowej

§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 tematem ojczyzny,
wzbudzenie uczuć patriotycznych, pogłębienie świadomości narodowej.
2. Konkurs zachęca do zgłębienia tematyki historii Polski i niepodległości ojczyzny.

§3
Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Rokietnica.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie autor wiersza.
3. Zgłoszenie wiersza 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 (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
Prace konkursowe
1. Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na
adres promocja@rokietnica.pl:
• w tytule maila należy wpisać: Konkurs na wiersz o Polsce lub tematyce
niepodległościowej,
• imię i nazwisko Uczestnika (autora wiersza),
• wiek Uczestnika (autora wiersza).
2. Każdy wiersz powinien być napisany w języku polskim, w programie umożliwiającym
odczytanie go przez Organizatora Konkursu (np. MS Word).

3. Długość wiersza nie może przekraczać trzech strof.
4. Przesłane wiersze muszą nawiązywać do tematu Polski i/lub niepodległości.
5. Prace nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści powszechnie uznanych za obraźliwe, treści
upolitycznionych, nie mogą naruszać praw i godności człowieka.
6. Kryteria oceny wierszy: zgodność z tematyką Konkursu, poprawny format, walor estetyczny.
7. Zgłoszenia wierszy będą przyjmowane do 9 listopada 2021 r. włącznie.
8. Wiersze mogą przesyłać jedynie Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika
(w przypadku osób niepełnoletnich).
9. Jeden uczestnik może przesłać więcej niż jeden wiersz, jednak przysługuje mu prawo do
wyłącznie jednej nagrody.

§5
Nagrody
1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody.
2. Wybrane wiersze zostaną opublikowane na stronie www.rokietnica.pl, w grudniowym
numerze Rokickich Wiadomości oraz na tablicy „SMS do Ojczyzny” w Bibliotece Gminnej
w Rokietnicy.
3. Odbiór nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy Rokietnica do 10 listopada włącznie.
4. O ewentualnej nagrodzie nagrodzona osoba zostanie powiadomiona drogą mailową.
5. W przypadku otrzymania wierszy niespełniających wymagań (patrz § 4) lub braku zgłoszeń
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie wydania nagród.
§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 na wiersz o Polsce lub tematyce
niepodległościowej;
• 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;
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. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
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 wierszy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu
warunków niniejszego regulaminu.

