Regulamin Konkursu „Moje wędrówki po powiecie legionowskim”
§1 Organizator
1.
2.
3.

Konkurs pn.: „Moje wędrówki po powiecie legionowskim” jest przeprowadzany oraz organizowany
przez Powiat Legionowski, zwany dalej „Organizatorem”.
Komórką odpowiedzialną za prawidłowy przebieg konkursu jest Wydział Kultury i Promocji Starostwa
Powiatowego w Legionowie.
Wybrane prace posłużą promocji walorów turystycznych powiatu legionowskiego na stronach
internetowych powiatu legionowskiego.
§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie

1.

Udział w Konkursie może wziąć osoba, która jest:
a) pełnoletnim mieszkańcem powiatu legionowskiego;
b)

uczniem klas V-VIII szkół podstawowych lub uczniem
spełniającym co najmniej jeden z następujących warunków:

szkoły

ponadpodstawowej,

- ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu legionowskiego;
- uczy się w szkole znajdującej się na terenie powiatu legionowskiego.
2.
3.

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie propozycji atrakcyjnego, aktywnego spędzenia czasu na
terenie powiatu legionowskiego w formie wycieczki, np. pieszej, rowerowej, konnej lub ich połączenia
z innymi atrakcjami, zwane dalej „zadaniem konkursowym”.
Zadania konkursowe muszą zawierać:
a) opis w formie pisemnej (maks. 2 strony A4, w formacie .doc/.docx/.pdf),
b) mapę prezentowanej trasy (w formacie .jpg/.png/.pdf/ .gpx),
c) materiały graficzne - zdjęcia (w formacie .jpg/.png/.pdf) lub wideo. Ich łączna wielkość nie może
przekraczać 10 MB.

4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zadania konkursowe zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nieprezentowanymi na innych konkursach.
Zgłaszane zadania konkursowe nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
Zadania konkursowe należy nadsyłać na adres: konkurs@powiat-legionowski.pl wraz ze skanami
uzupełnionych i podpisanych załączników: formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu)
i oświadczenia dla uczestników niepełnoletnich (załącznik nr 2) lub oświadczenia dla uczestników
pełnoletnich (załącznik nr 3). Zadania konkursowe, do których nie załączono formularza
zgłoszeniowego i oświadczeń, nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
§ 3 Nagrody
Organizator Konkursu przyzna nagrody:
a) pierwszą w postaci karty podarunkowej o wartości 300 zł,
b) drugą w postaci karty podarunkowej o wartości 200 zł,
c) trzecią w postaci karty podarunkowej o wartości 100 zł,
oraz zestawy gadżetów.
Organizator może przyznać miejsca ex aequo oraz wyróżnienia w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata, jeśli żadna ze zgłoszonych prac nie
spełni wymogów określonych w § 2 ust. 2.
Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich
równowartość pieniężną.
O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Decyzja
Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej powiat-legionowski.pl oraz w
kanałach Powiatu Legionowskiego w mediach społecznościowych.
Zadania konkursowe można zgłaszać do 29 października 2021 r. włącznie.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.
Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o terminie uroczystego wręczenia nagród.
§ 4 Własność intelektualna

1. Stosownie do art. 921 Kodeksu cywilnego Organizator nabywa własność oraz prawa autorskie
majątkowe do nagrodzonych utworów.
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów następuje bez ograniczenia co do terytorium,
czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:

3.

4.

5.
6.

7.

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzania egzemplarzy utworów wszystkimi
technikami znanymi w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – w szczególności
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów;
c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w § 4 ust. 2, w szczególności
poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie
w wersji cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania oraz publikowania w Internecie.
Organizator posiadać będzie względem Uczestnika wyłączne prawo pierwokupu majątkowych praw
autorskich do utworów w zakresie pól eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy, które ujawnią
się w przyszłości. Uczestnik, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w zdaniu pierwszym
pozostaje zobowiązanym zbyć na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworów, na
pierwsze jego żądanie. Niezależnie od powyższego, Organizator posiada względem Uczestnika prawo
do żądania przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów w zakresie pól eksploatacji
znanych w chwili zawarcia Umowy, innych niż wymienione w §4 ust. 2.
Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz przenosi na
Organizatora wyłączne prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do
utworów. Wyżej wskazane uprawnienie obejmuje w szczególności zgodę Uczestnika na korzystanie
oraz na rozporządzanie opracowaniami utworów.
Uczestnik udziela bezwarunkowej zgody na dokonywanie przez Organizatora, bez ograniczeń, zmian w
utworach.
Uczestnik zapewnia że przysługujące mu prawa majątkowe do utworów nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że utwory nie naruszają praw osób trzecich, jak
również oświadcza, iż zapewni Organizatorowi, iż autor utworów nie będzie korzystać z autorskich
praw osobistych do utworów względem Organizatora oraz jego następców prawnych, na których
majątkowe prawa do utworu zostaną przeniesione.
W przypadku utrwalenia w ramach przesłanej pracy wizerunku, Uczestnik zezwala Organizatorowi
nieodpłatnie na rozpowszechnianie jego wizerunku, utrwalonego na przesłanych pracach
konkursowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych
osobowych o przysługujących prawach z tym związanych:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Legionowie
jest Starosta Legionowski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
2) na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania
Starostwa Powiatowego w Legionowie, a także przysługujących w związku z powyższym
uprawnień odpowiedzi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych Starostwa, pod adresem:
dpo@powiat-legionowski.pl.
3) administrator danych osobowych – Starosta Legionowski – przetwarza dane na podstawie
udzielonej zgody.
4) dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w pkt 3.
5) w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4 odbiorcami danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem
Legionowskim przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Starosta
Legionowski.
6) dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, tj. okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele
archiwalne w interesie publicznych, cele badań naukowych lub historycznych lub cele
statystyczne.
7) w związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane,
przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku, gdy:
•
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
•
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
•
osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy przetwarzania danych,
•
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
•
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
•
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
•
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
•
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń,
•
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
•
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
•
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
•
ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda,
nie zachodzi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8) każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie
Powiatowym w Legionowie danych osobowy, osobom, których dane są przetwarzane,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
10) podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11) dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami opublikowany zostanie na stronie internetowej Powiatu
Legionowskiego – powiat-legionowski.pl.
2. Pytania dotyczące konkursu można kierować do Organizatora drogą elektroniczną na adres
m.kosewska@powiat-legionowski.pl lub telefonicznie: 22 76 40 556.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu;
b) odstąpienia od organizacji Konkursu bez podania przyczyny;
c) nierozstrzygnięcia konkursu w całości lub części;
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu
spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora.

