Regulamin konkursu dziennikarskiego
I Organizator
Organizatorem konkursu dziennikarskiego „Reportaż z powiatu”, zwanego dalej
Konkursem, jest Starostwo Powiatowe w Legionowie z siedzibą przy ul. gen. Władysława
Sikorskiego 11, zwane dalej Organizatorem.
II Idea Konkursu
Konkurs organizowany jest z okazji wydania 100. numeru gazety Kurier. Informator
Powiatu Legionowskiego, którego wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Legionowie.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie reportażu z dowolnego wydarzenia kulturalnego
lub społecznego, które odbyło się na terenie powiatu legionowskiego w terminie od 27
czerwca do 31 sierpnia 2018 r. Najlepsze prace zostaną opublikowane w gazecie Kurier.
Informator Powiatu Legionowskiego.
III Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu, którzy ukończyli 13 lat. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Zgoda obejmuje również akceptację postanowień regulaminu, w tym zgodę na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz nieodpłatne udzielenie
organizatorowi prawa do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji prac
zgłoszonych do konkursu.
IV Warunki i wymagania
1. Każdy uczestnik konkursu może przekazać dowolną liczbę prac, które wcześniej nie
były nigdzie publikowane. Pojedynczy reportaż nie może przekraczać 3000 znaków
wraz ze spacjami. Każdy reportaż można opatrzyć maksymalnie trzema
fotografiami. Prace należy dostarczyć w postaci plików cyfrowych do siedziby
organizatora – Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego
11, V piętro, pokój 505 lub na adres email: konkurs@powiat-legionowski.pl w tytule
wiadomości podając nazwę konkursu „Reportaż z powiatu”. Fotografię do reportażu
należy przesłać w rozmiarze oryginalnym. Organizator nie zwraca przekazanych
prac.
2. Prace zgłoszone do Konkursu powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem,
wiekiem uczestnika oraz tytułem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania korekty redakcyjnej w tekstach,
które zostaną opublikowane na łamach informatora powiatowego „Kurier”.
4. Prace należy dostarczyć wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym wszyscy uczestnicy konkursu
zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż:
a) przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do prac
przekazywanych na konkurs oraz, że przyjmują na siebie odpowiedzialność za
wady prawne przekazanych prac, a w szczególności, że osoby trzecie nie będą
kierować przeciwko organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich
praw autorskich,
b) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na bezpłatne
publiczne udostępnienie ich wizerunku oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie
ich danych osobowych do celów związanych z realizacją Projektu
c) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu,
d) nieodpłatnie i bezterminowo udzielają Starostwu Powiatowemu w Legionowie
zgody na druk, publikację i publiczne udostępnienie prac do celów związanych
z realizacją i promocją konkursu.
5. Przekazywane prace nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, nie mogą zawierać ocen i

osądów, nawoływać do przemocy oraz poruszać tematów politycznych i społecznie
kontrowersyjnych.
6. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane i uwzględniane
w konkursie.
7. Termin przekazywania prac upływa 31 sierpnia 2018 r.:
a) dla prac przekazywanych pocztą elektroniczną na adres konkurs@powiatlegionowski.pl do godziny 24.00
b) dla prac przekazywanych na nośnikach oraz prac plastycznych do godziny 16.00.
V Inne postanowienia
1. Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsce. Komisja może przyznawać także
wyróżnienia.
2. W skład komisji konkursowej wchodzić będzie trzech pracowników Wydziału Kultury
i Promocji oraz jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu w Legionowie.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. O wynikach konkursu Organizator poinformuje na stronie www.powiatlegionowski.pl oraz na profilu Powiatu Legionowskiego w serwisie społecznościowym
Facebook.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego odwołania w każdym
momencie bez podania przyczyny.
6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Kultury
i Promocji Starostwa Powiatowego w Legionowie (V piętro, pokój 505) lub pod
numerem telefonu 22 764 05 83.
Starostwo Powiatowe w Legionowie z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11,
jako administrator danych osobowych uczestnika w rozumieniu art. 4 pkt. 7
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
(dalej RODO), w związku z art. 13 RODO, informuje, iż:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

zgodnie z art. 37 RODO, w Starostwie Powiatowym w Legionowie został powołany
Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email
dpo@powiat-legionowski.pl
dane uczestnika będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO, wyłącznie
w celu realizacji i rozliczenia niniejszego konkursu dziennikarskiego,
dane uczestnika nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym, o których
mowa w art. 4 pkt. 8 RODO,
dane uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji
i rozliczenia niniejszego konkursu dziennikarskiego,
uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
w dowolnym momencie, żądania od Starostwa Powiatowego w Legionowie dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również po upływie okresu,
o którym mowa w pkt. e, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w niniejszym konkursie
dziennikarskim, a ich nie podanie oznacza nie spełnienie warunków uczestnictwa
w konkursie dziennikarskim, określonych w regulaminie,
decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane
automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa art. 22 ust.
1 i 4 RODO.

