
Regulamin konkursu
"Uzależnieni od życia"

§ 1
Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
Organizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Wałbrzychu – Dział Profilaktyki
Regulamin – niniejszy regulamin konkursu pn. "Uzależnieni od życia".
Konkurs  –  konkurs  pod  hasłem:  „Uzależnieni  od  życia"  organizowany przez  Organizatora  na
podstawie Regulaminu 
Uczestnik – osoba, którabierze udział w Konkursie na podstawie zgłoszenia.
Zgłoszenie  – zgłoszenie  udziału  Uczestnika  w Konkursie  dokonane przez  jego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego.
Praca  – materiał  filmowy autorstwa Uczestnika,  przesłany Organizatorowi w ramach Konkursu
wraz ze zgłoszeniem. 

       § 2  
  Konkurs 

1. Konkurs organizowany jest w terminie od 01.08.2019 – do 30.09.2019 r. 
2. W konkursie może wziąć udział każda osoba bez ograniczeń wiekowych mająca miejsce

zamieszkania  na  terenie  Wałbrzycha  -  na  podstawie  Zgłoszenia  –  w  przypadku  osoby
niepełnoletniej dokonanego przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  należy  przesłać  Organizatorowi  do  dnia  30.09.2019  r.
W formie  elektronicznej,  na  adres  poczty  e-mail:  dp@mops.walbrzych.pl,  w  tytule
wiadomości wpisując hasło „KONKURS”.

4. Zgłoszenia  należy  dokonać  wykorzystując  formularz  dostępny w siedzibie  Organizatora
oraz na stronie www.mops.walbrzych.pl

5. Każdy  Uczestnik  do  Zgłoszenia  zobowiązany  jest  dołączyć  Pracę,  wykonaną  zgodnie
z warunkami Konkursu określonymi w § 3 Regulaminu.

6. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
7. Dokonanie  Zgłoszenia  jest  równoznaczne  z  udzieleniem  Organizatorowi  licencji  na

korzystanie z Pracy na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
8. Dokonanie  Zgłoszeniajest  równoznaczne  z  wyrażeniemzgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych Uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, na
warunkach określonych w § 7 Regulaminu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu w celu
potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie. 

10. Organizator zatrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku nie zgłoszenia się
min. 6 osób.

 
         § 3

Praca 

1. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane Prace, które:
 - są wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
 - mają postać  filmu video o długości od 3 – 5 minut,
- dotyczą hasła Konkursu „Uzależnieni od życia" w szczególności poprzez propagowanie
różnych form aktywności oraz oryginalność pomysłu i pozytywnego wywierania wpływu na
innych.

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę. W przypadku zgłoszenia większej
liczby  Prac  -  Organizator  zakwalifikuje  do  Konkursu  wyłącznie  Pracę  zgłoszoną  jako
pierwszą. 



§ 4
Nadzór nad Konkursem i rozstrzygnięcie 

1. O  wynikach  Konkursu  rozstrzyga  Komisja  powołana  przez  Organizatora  w  dniu  jego
ogłoszenia.

2. Komisja składa się z trzech członków. 
3. Komisja podejmuje decyzję większością głosów. 
4. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, dokonuje przyjęcia Zgłoszeń oraz

ich  weryfikacji  pod  względem  zgodności  z  Regulaminem,  rozpatruje  reklamacje
i zastrzeżenia  Uczestników  dotyczące  przebiegu  Konkursu  oraz  wyłania  zwycięzcę
i pozostałe miejsca Konkursu. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do       i podane do wiadomości w siedzibie
Organizatora oraz na stronie www.mops.walbrzych.pl 

§ 5
Nagrody 

1. Nagrody  określa  i  funduje  Organizator  –  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Wałbrzychu

2. Zwycięzca  Konkursu  otrzyma  nagrodę:  I  miejsce:  nagroda  rzeczowa o  wartości  600  zł
brutto + zdjęcie na kalendarz i citylight.

3. Laureaci  Konkursu  otrzymają  nagrody:  II  miejsce:  nagroda rzeczowa o wartości  400 zł
brutto i III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości  300 zł brutto.

4. Uczestnicy Konkursu otrzymają upominki. 
5. Nagrody wręcza  Organizator  w  swojej  siedzibie  w  terminie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia

wyników Konkursu. 
6. O  terminie  wręczenia  nagród  zwycięzca  oraz  laureaci  zostaną  powiadomieni  za

pośrednictwem wiadomości sms wysłanejna numer telefonu podany w treści Zgłoszenia. 
7. Nagrodzone Prace oraz Prace wskazane przez Komisję zostaną przedstawione  na stronie

internetowej  pod  adresem  www.mops.walbrzych.pl oraz  zostanę  uwiecznione
i wykorzystane w sesji kalendarzowej na rok 2020.

   § 6
  Licencje

 
1. Dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej,

niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na: 
 a. korzystanie z Pracy przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

– wprowadzania Pracy do pamięci komputera,
– wprowadzania Pracy do własnych baz danych Organizatora, bądź w postaci oryginalnej, 

bądź w postaci fragmentów,
– publicznego udostępniania Pracy, w tym w trakcie prezentacji i konferencji 

§ 7
Dane osobowe

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Wałbrzychu

2. Podane  przez  przedstawicieli  ustawowych  lub  opiekunów  prawnych  Uczestników  dane
osobowe będą przetwarzane  zgodnie z  RODO przez  Organizatora dla  celów organizacji
i przeprowadzenia Konkursu "Uzależnieni od życia"


