
REGULAMIN KONKURSU
„UŚMIECH DLA SŁUŻB”

§1 
Organizator

Organizatorem  konkursu  jest  Wydział  Prewencji  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Częstochowie,  oraz
Zarząd Terenowy NSZZP KMP w Częstochowie. Partnerami konkursu są: gazeta Życie Częstochowy
i Powiatu oraz  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego.

§2 
Czas trwania konkursu

Termin nadsyłania prac - od 19 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku. 
Zakończenie konkursu i wyłonienie zwycięzców odbędzie się 19 kwietnia 2020 roku.

§3 
Cel konkursu

1.  Okazanie  wsparcia  i  szacunku  dla  służb  i  instytucji  podejmujących  działania  na  rzecz  walki
z pandemią
2. Promocja i wsparcie akcji "zostań w domu"
3.  Uspieranie  pozytywnego  wizerunku  służb  m.in.  służby  lekarskiej,  straży  pożarnej,  policji,  straży
miejskiej, wojska oraz innych innych instytucji przyczyniających się do walki z pandemią
4. Promowanie higienicznego stylu życia

§4 
Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikami  konkursu  mogą  być  uczniowie  szkół  podstawych  na  terenie  podległym  do  KMP
w                                                           Częstochowie.
2.Uczestnicy przygotowują prace przy wykorzystaniu dowolnych technik na kartce formatu A4 lub A3
obrazujące służby w walce z pandemią bądź promujące higieniczny styl życia.
3.Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden projekt.
4.Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
organizatora, publikacji przez organizatora w Internecie, biuletynach, gazetach oraz innych  mediach.
5.Do  konkursu  nie  będą  dopuszczone  prace,  które  zawierają  treści  niezgodne  
z prawem, posiadające znamiona plagiatu lub mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób. 
6.Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§5 
Termin i warunki dostarczenia prac

1.Prace  należy  przesyłać  w  formie  dokumentacji  zdjęciowej  jedynie  drogą  e-mailową  na  adres
daniel.zych@czestochowa.ka.policja.gov.pl lub  kamil.sowinski@czestochowa.ka.policja.gov.pl
w terminie do 10 kwietnia 2020 roku.
2.W tytule  wiadomości  należy  wpisać "Uśmiech  dla  Służb.  W wiadomości  umieścić  plik  tekstowy,
w którym należy podać imię i nazwisko autora, wiek, klasę i nazwę szkoły, adres zamieszkania i telefon.
3.Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
4.Prace konkursowe powinny być oryginalne, nie kopiowane z innych źródeł.

§6 
Zasady przyznawania nagród

1.Komisja  wybrana przez  Organizatora  konkursu  wyłoni  zwycięskie  prace  przyznając  nagrody  dla
zwycięzców oraz wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria do lat 8, II kategoria wiek 9 –
12 lat, III kategoria 13 – 15 lat
2.Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej pracy.
3.Komisja może zmienić terminy organizowanego konkursu.
4.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję.
6.Decyzja  komisji  jest  ostateczna  i  nieodwołalna.  Wszelkie  sprawy  nieuregulowane  regulaminem
rozstrzyga Organizator konkursu
7.Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronach  internetowej  Komendy  Miejskiej  Policji
w Częstochowie.
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§7
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

§8
Oświadczenia o prawach autorskich i przetwarzaniu danych osobowych.

1. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie poprzez złożenie pracy konkursowej akceptuje warunki
niniejszego  regulaminu  oraz  przenosi  nieodpłatnie  przysługujące  mu  prawa  autorskie,  prawa
majątkowe do pracy na Organizatorów konkursu.
Autor  pracy  konkursowej  wyraża  zgodę  (potwierdzoną  przez  rodziców  bądź  opiekunów)  na
publikowanie pracy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego
1994r. O prawie autorskim i  prawach pokrewnych, w tym na ich zwielokrotnienie dowolną techniką,
wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w Internecie;
2. Każdy biorący udział w konkursie poprzez wysłanie pracy konkursowej wyraża zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania
autorstwa pracy konkursowej.
3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych swoich i dziecka na potrzeby Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie RODO). 

§9
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponoszą jego uczestnicy. 
2.  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  zgłoszonych  prac  konkursowych,
które nastąpiły z przyczyn od nich niezależnych. 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia mające wpływ na przebieg konkursów,
których nie byli w stanie przewidzieć oraz działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych. 
4.  Prawo  do  wiążącej  i  ostatecznej  interpretacji  zapisów  niniejszego  Regulaminu  oraz  ogłoszenia
konkursowego przysługuje Organizatorom. 
5. Organizatorzy mogą dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie i ogłoszeniu konkursowym, które
stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich na właściwej stronie internetowej. 
6. Organizatorzy zastrzegają, że nie zwracają zgłoszonych prac konkursowych.
7.  Uczestnicy  konkursu  rezygnują  z  wnoszenia  wobec  Organizatorów  Konkursu  z  jakichkolwiek
roszczeń w tym dotyczących strat  i  odszkodowań,  które  mogłyby  powstać  na  skutek  uczestnictwa
w konkursie. 
8. Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych, wyrażają zgodę na upublicznienie informacji, że
zostali  zwycięzcami konkursu. Zgoda obejmuje upublicznienie zgłoszonej pracy i wizerunku, imienia
i nazwiska, nazwy miasta pochodzenia oraz wieku. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu lub jego części
bez podania przyczyny. 
10.  Udział  w konkursie  wiąże się  z  akceptacją  postanowień niniejszego Regulaminu i  wyrażeniem
zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. 


