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REGULAMIN KONKURSU
NA SPOT/ MATERIAŁ FILMOWY ZACHĘCAJĄCY DO SZCZEPIENIA
I INFORMUJĄCY O KORZYŚCIACH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem Konkursu
„Organizatorem”.

2.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu
na spot / materiał filmowy zachęcający do szczepień i informujący o korzyściach
szczepienia przeciw COVID - 19, zwanego dalej „Konkursem”.

3.

Środki finansowe przeznaczone na realizację Konkursu pochodzą z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.

4.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz
organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego, o których mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy
zwanych dalej „Uczestnikiem”.

5.

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne (dzieci za zgodą opiekuna prawnego/rodzica)
oraz organizacje, reprezentowane przez Prezesa/Dyrektora lub osobę upoważnioną.

6.

Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:

7.

jest

Wojewoda

Świętokrzyski,

zwany

dalej



I kategoria – dzieci i młodzież w wieku od 12-15 lat - za zgodą opiekuna
prawnego/rodzica;



II kategoria – młodzież w wieku od 16-18 lat - za zgodą opiekuna
prawnego/rodzica;



III kategoria – osoby dorosłe;



IV kategoria – organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Konkurs jest dwuetapowy:


I etap: dotyczyć będzie oceny przez Komisję Konkursową prac, które wpłyną
w poszczególnych tygodniach trwania Konkursu (poniedziałek godz.0.00niedziela godz.23.59) i wyłonienia zwycięzców w każdym tygodniu w każdej
kategorii. Komisja Konkursowa określa liczbę nagród tygodniowych
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przyznanych w każdym tygodniu zależnie od ilości i jakości złożonych prac.
Ostateczną decyzję o liczbie przyznawanych nagród podejmuje Komisja.


II etap: dotyczyć będzie oceny wszystkich prac nagrodzonych w I etapie
Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców „NAGRÓD GŁÓWNYCH” – max.
3 nagród w każdej kategorii.

8.

Konkurs jest inicjatywą otwartą. Nie liczy się dotychczasowe doświadczenie, ani fakt
czy ktoś jest profesjonalistą, czy amatorem.

9.

W Konkursie oceniane będą spoty / materiały filmowe, zwane dalej „Spotami”,
których motywem przewodnim będzie zachęcanie do szczepień oraz informowanie
o korzyściach szczepienia przeciw COVID-19.

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora,
osoby współpracujące na jakiejkolwiek podstawie przy organizacji Konkursu, jak
również członkowie najbliższej rodziny ww. pracowników i współpracowników.
Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków
oraz dzieci.
I.CELE KONKURSU
1. Głównym celem Konkursu jest informowanie o korzyściach szczepienia przeciw
COVID-19 oraz zachęcanie do szczepień mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
2. Cele szczegółowe:
a) zachęcenie do szczepień przeciwko COVID -19 poprzez wykonanie prac mających
na celu kreowanie w powszechnej świadomości pozytywnego odbioru akcji;
b) upowszechnianie obiektywnych informacji o szczepieniach wynikających z badań
medycznych oraz wskazanie korzyści płynących ze szczepień;
c) rozwijanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych poprzez
uświadomienie, że szczepienia są procedurą bezpieczną;
d) wzmocnienie ogólnopolskiej kampanii #SzczepimySię.
II. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACĘ
1.

Nagrany Spot powinien zachęcać do korzystania ze szczepień lub pokazywać korzyści
ze szczepienia.
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2.

Spot musi być umieszczony na co najmniej jednej wybranej przez autora platformie
społecznościowej (Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube) i oznaczony
#SzczepimySię.

3.

Spot musi znajdywać się na platformie społecznościowej Uczestnika do zakończenia
Konkursu.

4.

W filmie nie można używać słów powszechnie uważanych za wulgarne, naruszać praw
osób trzecich ani stosować odniesień politycznych.

5.

W Konkursie wezmą udział tylko te Spoty, które zostaną doręczone pod wskazany
w Regulaminie adres e-mail i umieszczone najpóźniej w chwili przesłania na jednym
(lub kilku) portalach społecznościowych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6.

Spoty Konkursowe muszą mieć charakter oryginalny i nie mogą być wcześniej nigdzie
publikowane.

7.

Spot zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące wymagania techniczne:
- Długość: od 3 do max 15 sekund (+/-2sek.);
- Typ pliku: MP4, MOV, itp.;
- Współczynnik proporcji: preferowana 4:5 w rozdzielczości min. 1200x1500 px lub
9:16 w rozdzielczości 1080x1920;
- Napisy do filmu: Opcjonalne;
- Dźwięk filmu: Opcjonalny.

8.

Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu przesyłanie na Konkurs Spotów
zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności
treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo
fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz
wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.

9.

Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Spocie nie mogą naruszać praw osób
trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu;
w przypadku wykorzystania muzyki lub efektów dźwiękowych w materiale należy:
a) w przypadku wykorzystania muzyki komercyjnej dołączyć potwierdzenie
uiszczenia opłaty licencyjnej;
b) w przypadku wykorzystania muzyki udostępnionej bezpłatnie dołączyć informacje
o licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do
danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy;
c) każdorazowo umieścić w napisach końcowych autora muzyki i spełnić wszystkie
warunki wykorzystanej licencji, np. dla licencji Creative Commons: <Muzyka:
twórca – „tytuł utworu” wykorzystano na licencji Creative Commons>.
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10. Grafiki i materiały video wykorzystane w Spocie nie mogą naruszać praw osób
trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu;
w przypadku wykorzystania grafiki i materiałów video w materiale należy:
a) w przypadku wykorzystania grafiki lub video komercyjnych dołączyć
potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej;
b) w przypadku wykorzystania grafiki lub video udostępnionego bezpłatnie dołączyć
informację o licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym
linkiem do danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy;
c) za grafiki i materiały video uznaje się: fragmenty programów telewizyjnych,
filmów, gier, teledysków, logotypy, animacje, zdjęcia itp.
11. Spoty zawierające elementy nie spełniające warunków wymienionych w ust. 9 i 10 nie
zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
12. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu Spotu do Konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Spotów na własnej stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora, a także na innych
stronach internetowych.
14. Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację Konkursu, o ile nie
przeszkodzą temu czynniki niezależne od woli i możliwości Organizatora.
III. ZGŁOSZENIA
1.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi:
a) stworzyć Spot, który będzie spełniał warunki zapisane w rozdziale. III;
b) opublikować go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych
(Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube) i oznaczyć #SzczepimySię;
c) przesłać Spot, skan lub zdjęcie odpowiedniego załącznika dołączonego do
Regulaminu oraz link do opublikowanego Spotu na swoim profilu w jednej
z platform społecznościowych (Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube) pod adres
e-mail: konkursnaspot@kielce.uw.gov.pl;
d) mail zawierający zgłoszenie konkursowe powinien mieć w tytule imię i nazwisko
Uczestnika oraz wskazaną kategorię.

2.

Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od 20.09.2021 r. do wyczerpania
środków finansowych na „NAGRODY TYGODNIA” jednak nie dłużej niż do
26.11.2021 r.
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3.

O zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu oraz o wyczerpaniu środków
finansowych przewidzianych na „NAGRODY TYGODNIA” Organizator
poinformuje na własnej stronie internetowej oraz na własnym profilu
społecznościowym Facebook.

4.

Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

5.

Jeden Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń w Konkursie. Wygrać
„NAGRODĘ TYGODNIA” w Konkursie można trzy razy.

6.

Każdy przekazany w Konkursie Spot będzie podlegał ocenie Komisji Konkursowej
tylko jeden raz po zakończeniu danego tygodnia, w którym wypłynęły zgłoszenia
(I etap Konkursu).

7.

Zwycięzcy „NAGRÓD TYGODNIA”, mogą wygrać „NAGRODĘ GŁÓWNĄ”, która
zostanie przyznana w dniu Finału Konkursu (II etap Konkursu).

8.

Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik tym samym oświadcza, że:
- wyraża zgodę, by Organizator Konkursu przetwarzał jego dane osobowe (imię
i nazwisko, adres email, numer telefonu i datę urodzenia) podane przez Uczestnika
podczas rejestracji, w celu realizacji Konkursu;
- zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia;
- zgłoszenie Konkursowe jest zgodne z zasadami i regulaminem platform
społecznościowych Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube, w szczególności nie
narusza praw własności intelektualnej, praw autorskich osób trzecich, przepisów
prawa ani dobrych obyczajów;
- posiada prawa autorskie majątkowe i osobiste do Spotu i nie narusza praw autorskich
osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich
przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych;
- posiada zgody osób występujących w Spocie do udostępniania ich wizerunku zgodnie
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

9.

Za moment dokonania zgłoszenia, uznaje się moment wpłynięcia e-maila ze Spotem
pod adres konkursnaspot@kielce.uw.gov.pl W ramach Konkursu rozpatrywane będą
wyłącznie zgłoszenia doręczone w terminie wskazanym w ust. 2.

10. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę
w Konkursie.
11. Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów udziału w Konkursie.
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12. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik nie ma możliwości edycji zgłoszenia
Konkursowego.

IV. KOMISJA KONKURSOWA
1.

Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane co tydzień przez Komisję Konkursową,
powołaną przez Organizatora.

2.

Każdy Spot zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.

3.

Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie prac nadesłanych w ramach Konkursu
wezmą pod uwagę następujące kryteria:






zgodność Spotu z tematyką Konkursu : 10 punktów;
pomysłowość i oryginalność Spotu: 10 punktów;
wartość merytoryczną: 10 punktów;
wartość artystyczną pracy: 10 punktów;
wartość techniczną pracy: 10 punktów;

 liczbę polubień Spotu na portalach: 10 punktów.
4.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 60 punktów.

V. NAGRODY
1.

Na całkowitą organizację Konkursu Organizator przeznacza kwotę 150 tys. zł.
W przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na organizację
Konkursu dopuszcza się możliwość wydatkowania pozostałej kwoty na inne działania
zachęcające do szczepienia i informujące o korzyściach szczepień przeciw COVID19.

2.

Organizator w Konkursie przewidział następujące nagrody:
a) „NAGRODY TYGODNIA” w kwocie 500 zł brutto dla zwycięzców
w każdym tygodniu w każdej kategorii.
b) „NAGRODY GŁÓWNE” zostaną przyznane dla zwycięzców w każdej kategorii:
 osoba, która zajmie I miejsce otrzyma nagrodę główną wysokości 5 000 zł brutto;
 osoba, która zajmie II miejsce otrzyma nagrodę wysokości 4 000 zł brutto;
 osoba, która zajmie III miejsce otrzyma nagrodę w wysokości 3 000 zł brutto.

3.

Zwycięzcy Konkursu wskazani przez Organizatora zobowiązani są w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu nagrody, dostarczyć do

7

4.

5.

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach oryginał oświadczenia ze wskazaniem numeru
rachunku bankowego, na który zostanie przelana wygrana oraz oryginał
właściwego Formularza Zgłoszeniowego.
Druk oświadczenia, na którym należy wskazać numer rachunku bankowego
Zwycięzcy otrzymają drogą mailową po ogłoszeniu wyników.
W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę wymaganych dokumentów, o których
mowa w pkt. 3, środki finansowe przeznaczone na „NAGRODĘ TYGODNIA”
pozostaną do dyspozycji Organizatora.

6. Wypłata nagród nastąpi po potrąceniu podatku zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami podatkowymi.
7. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych
(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz
konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród
związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość
tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku
nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród
otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą
działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;.
8.

Wypłata „NAGRÓD TYGODNIOWYCH” i „NAGRÓD GŁÓWNYCH” w należnej
zwycięzcy kwocie nastąpi na bieżąco poprzez przelanie tej kwoty na wskazany przez
zwycięzcę nagrody w formie pisemnej numer konta bankowego.

9. Wygrane pieniężne nie podlegają wypłacie w formie gotówkowej.
10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie.
11. Ogłoszenie zwycięzców „NAGRODY TYGODNIA” nastąpi w każdy piątek
przypadający po tygodniu nadsyłania Spotów począwszy od dnia 1 października
2021r. do dnia w którym odbędzie się ostatnie ogłoszenie laureatów tj.: 3.12.2021r.
„NAGRÓD TYGODNIOWYCH” na portalu społecznościowym Facebook
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
12. Termin i miejsce przyznania „NAGRÓD” zostanie podane z wyprzedzeniem za
pomocą korespondencji elektronicznej skierowanej do laureatów.
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VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik zgłaszając Spot do Konkursu oświadcza, że:
1) posiada (w szczególności po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo
do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu
autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób
trzecich;
2) osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji,
wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich
wizerunku w Internecie.
2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych
w związku ze Spotem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za
ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody
opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.
3. Uczestnik oświadcza, iż Spot nie był wykorzystywany do udziału w innym Konkursie.
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem
nagrodzenia zgłoszonego przez niego Spotu, przenosi nieodpłatnie – z dniem
ogłoszenia wyników Konkursu – na Skarb Państwa – ŚUW autorskie prawa majątkowe
do Spotu na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 5. W analogicznym zakresie, do
czasu ogłoszenia wyników Konkursu, Uczestnik upoważnia Organizatora do
nieodpłatnego korzystania z przesłanego na Konkurs Spotu, w tym dla potrzeb
realizacji celu Konkursu, w szczególności jego oceny przez Komisję Konkursową.
5. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w pkt. 4, Uczestnik wyraża zgodę na
nieograniczoną w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzonym
Spotem na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2021.0.1062) tj.:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 –
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.
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6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz
z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do
zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności
egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna
odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.
7. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem nagrodzenia jego pracy w Konkursie, iż wyraża
nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionym przez
niego i rozporządzanie zmodyfikowanym Spotem.
8. Uczestnik, który zawarł w Spocie materiały, których nie jest autorem, zobowiązany jest
do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych
materiałów w zakresie umożliwiającym realizację jego zobowiązań względem
Organizatora.
9. W przypadku zastosowania w Spocie materiałów, które są dostępne na zasadzie wolnych
licencji, Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie w tym względzie, w którym
przedstawia również źródło ich pochodzenia, w szczególności zgodnie
z postanowieniami rozdziału III pkt. 9 i 10 Regulaminu.

VIII. KLAUZULA
OSOBOWYCH:

INFORMACYJNA

DOT.

PRZETWARZANIA

DANYCH

1.

Administratorem danych jest Wojewoda Świętokrzyski, mający siedzibę w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

2.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
wojewoda@kielce.uw.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.

Wojewoda Świętokrzyski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email iod@kielce.uw.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4.

Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na
spot/materiał filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach
szczepień przeciw COVID-19, publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, portalu społecznościowym Facebook
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w celach rozliczenia podatkowego,
archiwizacyjnych
i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych;
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Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.

Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby
opublikowania wizerunku i informacji o laureatach konkursu.

6.

Będziemy publikować imię i nazwisko oraz pracę konkursową na stronie internetowej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w mediach społecznościowych
Organizatora.

7.

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami określonymi
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt - przez czas określony w tych przepisach.

8.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych
oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego
dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób
wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do
wzięcia udziału w konkursie.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, dostępny jest
na stronie www.kielce.uw.gov.pl.
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2.

Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:
41/342-14-15 lub pod adresem e-mail: konkursnaspot@kielce.uw.gov.pl.

3.

Adres do korespondencji:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
z dopiskiem: Konkurs #SczepimySię.

4.

Załączniki do Regulaminu:




zał. 1 - Formularz konkursowy I i II kategoria;
zał. 2 - Formularz konkursowy III kategoria;
zał. 3 – Formularz konkursowy IV kategoria.
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Załącznik nr 1

Nr zgłoszenia………………………
(wypełnia organizator)

FORMULARZ KONKURSOWY (I i II kategoria)
(PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI)

I. RODZAJ KATEGORII WIEKOWEJ:


- I kategoria: dzieci i młodzież w wieku od 12-15 lat *



- II kategoria: młodzież w wieku od 16-18 lat *

(* zaznaczyć x właściwą kategorię)
II. DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

a) imię i nazwisko:…………………………………………………………………………
b) data urodzenia……………………………………………………………………………
III. DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:
a) imię i nazwisko:………………………………………………………………………………
b) numer telefonu komórkowego:……………………………………………………………….
c) adres email:……………………………………………………………………………….......

IV. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Oświadczam że,
1) zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu na spot/materiał filmowy zachęcający do
szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19, dostępnym na stronie
internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach www.kielce.uw.gov.pl
i akceptuję jego postanowienia;
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2) wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w Konkursie na spot/materiał filmowy zachęcający
do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19;
3) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora;
4) złożony na konkurs spot/materiał filmowy moje dziecko wykonało osobiście i przysługują
dziecku prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,
5) praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu;
6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez
ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2021, poz. 1062) na następujących polach eksploatacji:
a)
b)

rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne
prezentowanie,
przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami
wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu.

7) nie jestem pracownikiem i współpracownikiem Organizatora, osób współpracujących na
jakiejkolwiek podstawie przy organizacji Konkursu, jak również nie jestem członkiem
najbliższej rodziny ww. pracowników i współpracowników;
8) spot został opublikowany na profilu w jednej z platform społecznościowych (Facebook, Tik
Tok, Instagram, YouTube);
9) moja córka/syn jest mieszkańcem województwa świętokrzyskiego;
10) zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
..........................................................................................Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
_____________________________________________________________________________
1. Administratorem danych jest Wojewoda Świętokrzyski, mający siedzibę w Kielcach, al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email:
wojewoda@kielce.uw.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Wojewoda Świętokrzyski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email iod@kielce.uw.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na spot/materiał
filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID19, publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, a także w celach rozliczenia podatkowego, archiwizacyjnych i rozliczalności
wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:

 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych,
 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
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 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych,
 Narodowy Program Szczepień.
5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz opublikowania wizerunku i informacji o laureatach konkursu.
6. Będziemy publikować imię i nazwisko oraz pracę konkursową na stronie internetowej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami określonymi w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt - przez czas określony w tych przepisach.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
10.Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
11.Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych
w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.
12.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
w konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących
dziecka - autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia
pracy konkursowej poprzez stronę internetową Organizatora.
………………………………………………Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, w tym na publikację na stronie
internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora lub na innych stronach internetowych,
a także w celach archiwizacyjnych danych osobowych mojego dziecka na potrzeby związane z trybem
zgłoszenia, przyznania i rozpowszechniania informacji dotyczących w/w Konkursu.

……………………………………………….Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku
z udziałem w ww. Konkursie, w informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

………………………………………………….Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2

Nr zgłoszenia………………………………
(wypełnia organizator)

FORMULARZ KONKURSOWY (III kategoria)
(PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI)

I. DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
a) imię i nazwisko:…………………………………………………………………………….
b) data urodzenia……………………………………………………………………………….
c) numer telefonu komórkowego:……………………………………………………………..
d) adres e-mail:…………………………………………………………………………………
II. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam że,
1) zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu na spot/materiał filmowy zachęcający do
szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19, dostępnym na stronie
internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach www.kielce.uw.gov.pl
i akceptuję jego postanowienia;
2) wyrażam zgodę na udział w Konkursie na spot/materiał filmowy zachęcający do szczepienia
i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19;
3) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy przez Organizatora;
4) złożony na konkurs spot/materiał filmowy wykonałem osobiście i przysługują mi prawa
majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone;
5) praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają
z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu;
6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez
ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2021, poz. 1062) na następujących polach eksploatacji:
a)
b)

rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie,
przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie
pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi
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z wykorzystaniem Internetu.
7) nie jestem pracownikiem i współpracownikiem Organizatora, osób współpracujących na
jakiejkolwiek podstawie przy organizacji Konkursu, jak również nie jestem członkiem najbliższej
rodziny ww. pracowników i współpracowników;
8) Spot został opublikowany na profilu w jednej z platform społecznościowych (Facebook, Tik Tok,
Instagram, YouTube);
9) jestem mieszkańcem województwa świętokrzyskiego;
10) zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
..........................................................................................Data i podpis autora pracy

_____________________________________________________________________________
1. Administratorem danych jest Wojewoda Świętokrzyski, mający siedzibę w Kielcach, al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
wojewoda@kielce.uw.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Wojewoda Świętokrzyski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email iod@kielce.uw.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na spot/materiał
filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19,
publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, a także w celach rozliczenia podatkowego, archiwizacyjnych i rozliczalności
wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych,
 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych;
 Narodowy Program Szczepień.
5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby opublikowania wizerunku
i informacji o laureatach konkursu.
6. Będziemy publikować imię i nazwisko oraz pracę konkursową na stronie internetowej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami kreślonymi w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt - przez czas określony w tych przepisach.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
10.Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
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11.Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych
w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.
12.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
w konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla celów związanych z organizacją
i realizacją konkursu oraz upowszechnieniem pracy konkursowej poprzez stronę internetową
Organizatora.
………………………………………………Data i podpis autora pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w tym na publikację na stronie internetowej
i w mediach społecznościowych Organizatora lub na innych stronach internetowych, a także w celach
archiwizacyjnych moich danych osobowych na potrzeby związane z trybem zgłoszenia, przyznania
i rozpowszechniania informacji dotyczących w/w Konkursu.

……………………………………………….Data i podpis autora pracy

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku
z udziałem w ww. Konkursie, w informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

………………………………………………….Data i podpis autora pracy
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Załącznik nr 3

Nr zgłoszenia………………………………
(wypełnia organizator)

FORMULARZ KONKURSOWY (IV kategoria)
(PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI)

I. DANE ORGANIZACJI:
a) Nazwa i adres organizacji:….………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………
b) imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji……
………………………………………………………………………………………………………
c) numer telefonu do kontaktu:……………………………………………………………………..
d) adres e-mail:………………………………………………………………………………………
II. OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Oświadczam, iż:
1) zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu na spot/materiał filmowy zachęcający do
szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19, dostępnym na stronie
internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach www.kielce.uw.gov.pl
i akceptuję jego postanowienia;
2) wyrażam zgodę na udział …………..(podać nazwę organizacji) w Konkursie na spot/materiał
filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19;
3) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie naszej pracy przez Organizatora;
4) złożony na konkurs spot/materiał filmowy ……………………….(podać nazwę organizacji
pozarządowej) wykonało/a osobiście i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste i nie są one
w żaden sposób ograniczone lub obciążone;
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5) praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają
z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu;
6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, ………………….. (podać
nazwę organizacji pozarządowej) nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie przenosi na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
- oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021, poz. 1062) na następujących polach
eksploatacji:
c)
d)

rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie,
przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie
pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi
z wykorzystaniem Internetu.

7) Spot został opublikowany na profilu w jednej z platform społecznościowych (Facebook, Tik Tok,
Instagram, YouTube);
8) działamy na terenie województwa świętokrzyskiego;
9) wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych (lub ich przedstawicieli ustawowych), od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu zgłoszenia do konkursu;
10) posiadam zgody osób biorących udział w spocie/materiale finansowym na publikację ich
wizerunku na stronie internetowej Organizatora;
11) zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
..........................................................................................Data i podpis osoby reprezentującej

_____________________________________________________________________________
1. Administratorem danych jest Wojewoda Świętokrzyski, mający siedzibę w Kielcach, al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
wojewoda@kielce.uw.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Wojewoda Świętokrzyski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email iod@kielce.uw.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na spot/materiał
filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19,
publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, a także w celach rozliczenia podatkowego, archiwizacyjnych i rozliczalności
wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych,
 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych,
 Narodowym Programem Szczepień.
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5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby opublikowania wizerunku
i informacji o laureatach konkursu.
6. Będziemy publikować imię i nazwisko oraz pracę konkursową na stronie internetowej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami kreślonymi w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt - przez czas określony w tych przepisach.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych
w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
w konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla celów związanych z organizacją
i realizacją konkursu oraz upowszechnieniem pracy konkursowej poprzez stronę internetową
Organizatora.
………………………………………………Data i podpis osoby reprezentującej

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w tym na publikację na stronie internetowej
i w mediach społecznościowych Organizatora lub na innych stronach internetowych Organizatora, a także
w celach archiwizacyjnych moich danych osobowych na potrzeby związane z trybem zgłoszenia,
przyznania nagrody i rozpowszechniania informacji dotyczących w/w Konkursu.
………………………………………………. Data i podpis osoby reprezentującej

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku
z udziałem w ww. Konkursie, w informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

…………………………………………………. Data i podpis osoby reprezentujące

* dotyczy osoby reprezentującej organizację jeżeli osobiście bierze udział w spocie/materiale filmowym

