


REGULAMIN KONKURSU
NO PROMIL-NO PROBLEM 2020

KONKURS INDYWIDUALNY

§ 1
ORGANIZATORZY

1. Konkurs  został ogłoszony w ramach projektu Kampania Społeczna  No promil - No
problem. Małopolska 2020.

2. Organizatorem  konkursu  jest   Stowarzyszeniem  Inicjatyw  Społecznych  Solny
Gwarek realizujące kampanię w partnerstwie z:  Gminą Wieliczka,  oraz Instytutem
Rozwoju Społecznego. 

§ 2
CELE KONKURSU

1. Ograniczenie  na  terenie  Małopolski  liczby  osób,  które  prowadzą  pojazdy  pod
wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych 
2. Zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – brak akceptacji
dla takich zachowań.
3. Wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza
wątpliwości  co do stanu trzeźwości.
4. Modelowanie skutecznych sposobów powstrzymywania kierowców, przed jazdą w
stanie po spożyciu alkoholu. 



§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów  wszystkich typów szkół z gmin Małopolski,
biorących udział w XIII edycji  Kampanii Społecznej  No promil - No problem w roku
2020.
2. Udział  w  konkursie  polega  na  wykonaniu  pracy  zgodnej  z  celami  konkursu,
w formie wybranej przez autora (spośród podanych w pkt. V).
3. Jeden twórca może nadesłać na konkurs nie więcej niż dwie prace.
4. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  nadsyłanych  prac,
powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie.
Materiały  przesłane na  konkurs  nie  podlegają  zwrotowi  i  są  przesyłane na koszt  i
ryzyko własne uczestnika.
5. UWAGA.  Do pracy należy  dołączyć metryczkę konkursową (załącznik)  Metryczka
powinna być trwale przytwierdzona do pracy. Jeśli to niemożliwe praca powinna być
trwale opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, gmina oraz  wiek lub
klasa.
6. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
7. Prace  nadesłane  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej
niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
8. W pracach nie mogą być używane nazwy żadnych napojów alkoholowych.   
9. W pracy nie należy zamieszczać haseł ani symboli innych kampanii społecznych.
10. Prace,  które  będą  zawierać   następujące  obrazy;  samochód  rozbity  na  drzewie,
zakrwawiony człowiek pod kołami samochodu – nie będą oceniane.

§ 4
TEMAT PRAC KONKURSOWYCH

Tematem  konkursu  jest  przedstawienie  prawdziwej  lub  wyobrażonej  sytuacji
ilustrującej hasło:

„Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty”.

Autor  pracy  może   przedstawić  się  jako  bohater  lub  świadek  historii  związanej  z
użytkowaniem środków komunikacji i transportu.

§ 5
FORMY PRAC KONKURSOWYCH.

Autor wybiera formę, spośród przedstawionych poniżej:

1. Literacka
np.: opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na
podstawie  relacji  przekazanych  przez  bliskich,  przyjaciół,  znajomych  itp.  Prace
mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami.



2. Multimedialna
np.:  prezentacja,  wywiad,   nagranie  audycji  radiowej,   słuchowiska,  piosenki,
hymnu,  –  technika  dowolna.   Praca   multimedialna  powinna  być  wykonana
techniką  umożliwiającą  jej  odtworzenie  na  standardowym  komputerze,   przy
użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie
może przekraczać 100 MB, a czas jej odtwarzania 5 minut.

3. Plastyczna
np.:  album, gazetka,   projekt plakatu,  komiks,   itp.  Technika plastyczna dowolna
(farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne).

§ 6
TERMINY

1. Prace należy nadesłać w terminie do 30 listopada 2020 r. (decyduje  data stempla
pocztowego  lub czas wpływu na skrzynkę mailową: bezpromilowo@wp.pl),  na adres:
Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  Solny  Gwarek,  ul.  Pocztowa  1,   32-020
Wieliczka, z dopiskiem „konkurs NO PROMIL NO PROBLEM – prace indywidualne ”.
2. Prace  można  nadsyłać  również  w  formie  elektronicznej  na  adres
bezpromilowowp.pl do pracy w formie elektronicznej wymagany jest scan metryczki. 
3. Ogłoszenie  wyników  nastąpi  do  14  grudnia   2020  r.  na  stronie
www.bezpromilowo.pl.

§ 7
OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Praca powinna być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, przy twórczym
wykorzystaniu dostępnych źródeł wiedzy. Nie może być skopiowana z internetu, innej
pracy literackiej, multimedialnej lub plastycznej, książki itp.

Prace oceniane będą pod kątem:
1. zgodności z tematem,
2. twórczego i oryginalnego podejścia do tematu,
3. atrakcyjności formy przekazu,
4. walorów estetycznych.

§ 8
NAGRODY

1. Ogólna wartość nagród wynosi 3 000 zł.
2. Laureatami konkursu zostaną 3  osoby wskazane przez Komisję Konkursową. 
3. Przewidziane  są  również  wyróżnienia  w  postaci  gadżetów  kampanijnych  oraz
książki  i dyplomy.
4. O terminie i sposobie przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni poprzez



Ambasadorów listownie lub drogą mailową.
5. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału  nagród.
6. Planuje  się  publikację  najlepszych  prac  m.in.  na  stronie  internetowej
www.bezpromilowo.pl.
7. Nagrody  nie  podlegają  wymianie  na  ich  równowartość  pieniężną  oraz  nie
przechodzą na inne osoby.
8. Nauczyciele,  którzy  wezmą  udział  w  organizacji  konkursu  w  swoich  szkołach,
otrzymają odpowiednie zaświadczenie.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Informacje o  ogłoszeniu konkursu upowszechniają ambasadorzy i  koordynatorzy
kampanii.
2. Informacje  o  laureatach  oraz  nagrody,  przesłane  zostaną  do  ambasadorów
kampanii w gminach.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie  www.bezpromilowo.pl.
4. Wszystkie  prace  biorące  udział  w  konkursie  pozostaną  własnością  organizatora,
który zastrzega sobie prawo do ich publikacji (w części  lub w całości). Każdy biorący
udział w konkursie, nadsyłając prace konkursową, wyraża zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie danych  osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania
autorstwa pracy konkursowej.
5. Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając prace konkursową, akceptuje warunki
niniejszego regulaminu.
6. We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  regulaminie  zastosowanie  mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego.



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURSU INDYWIDUALNEGO

„NO PROMIL NO PROBLEM”

Gmina …......................................................................................................

Szkoła …......................................................................................................

Koordynator szkolny …......................................................................................................

Tytuł pracy
nadesłanej na konkurs …......................................................................................................

Kategoria: literacka / plastyczna / multimedialna *
* niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko Autora: …......................................................................................................

Klasa …......................................................................................................

Wiek …......................................................................................................

Adres do korespondencji: …......................................................................................................

E-mail: …......................................................................................................

Telefon: …......................................................................................................

……………………………………………………………………………………… ……………………………….,……………………………………

miejscowość i data podpis osoby zgłaszającej pracę



OŚWIADCZENIA AUTORA
zgłaszanej pracy

1. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza
ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.

……………………………………………………………………………………… ……………………………….,……………………………………

miejscowość i data podpis Autora

OŚWIADCZENIE RODZICA
lub opiekuna prawnego

uczestnika konkursu indywidualnego 

II. .Jako przedstawiciel ustawowy

……………………..................................................................................................................……….,……………………………………

imię i nazwisko dziecka

udzielam niniejszym zgody na udział  dziecka w Konkursie,  którego Organizatorem
jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek z siedzibą w Wieliczce, ul.
Pocztowa 1, zwany dalej Organizatorem.

III.  Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych (w zakresie  imienia  i  nazwiska)  oraz  danych osobowych dziecka  (w zakresie
imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) zgodnie z przepisami rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie  ochrony  osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w
sprawie  swobodnego przepływu  takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016z późn. zm.)
dalej jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z
jego Regulaminem. 

IV. W przypadku gdy dziecko zostanie laureatem Konkursu, wyrażam zgodę na upu-
blicznienie przez Organizatora danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwi-
ska wieku, nazwy i adresu szkoły oraz na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu



wizerunku dziecka utrwalonego w trakcie ewentualnej sesji zdjęciowej podczas wrę-
czania nagród w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych.

V. Oświadczam, ie zostałem/ zastałam poinformowany/ poinformowana, że: 

1) Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
moich danych osobowych i danych osobowych dziecka, Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych Solny Gwarek z siedzibą w Wieliczce, ul. Pocztowa 1.

2)  Może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich da-
nych osobowych pod adresem  e-mail:sonygwarek@wp.pl  lub pisemnie na adres  sie-
dziby, wskazany w pkt 1.

3) Organizator będzie przetwarzać moje dane osobowe i dane osobowe dziecka na po-
trzeby  organizacji  i  przeprowadzenia  konkursu  na  zasadach  określonych
w Regulaminie Konkursu, na podstawie wyżej wyrażonej przeze mnie zgody na prze-
twarzanie danych osobowych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wyco-
faniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z re-
zygnacją z udziału Konkursie.

4) Moje dane osobowe i dane osobowe dziecka, będą przetwarzane do czasu odwołania
zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez
okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregu-
lowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także
w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

5)  Dane  osobowe  dziecka  jeżeli  zostanie  laureatem  Konkursu  w  zakresie  imienia
i nazwiska, wieku, nazwy i adresu szkoły oraz wizerunek dziecka mogą zostać podane
do publicznej wiadomości na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Moje dane oso-
bowe i dane osobowe dziecka mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli bę-
dzie wynikać to z przepisów prawa.( np. w przypadku kontroli).  Moje dane osobowe i
dane osobowe dziecka mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w
imieniu Organizatora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w orga-
nizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi
niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych prze-
twarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową
lub kurierską, np. w sytuacji wysyłki nagrody.

6) Zgodnie z RODO, przysługuje mi:
a)prawo dostępu do danych osobowych;
b)prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
c)prawo do usunięcia danych osobowych
d)ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych
w art. 18 RODO,
e)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO



Wniesienie  żądania  usunięcia  danych jest  równoznaczne z  rezygnacją  z  udziału  w
Konkursie. Posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych i danych
osobowych dziecka. Zgodnie z RODO nie przysługuje mi na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu,  wobec  przetwarzania danych osobowych,  gdyż  podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7) Podanie danych osobowych  ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbęd-
nym do udziału w Konkursie.

8) W oparciu o Pani/Pana i dziecka dane osobowe Organizator nie będzie podejmował
wobec Pani/Pana i dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wyni-
kiem profilowania. Organizator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana i dziecka da-
nych osobowych do państwa trzeciego (tj.państwa, które nie należy do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Is-
landię) ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który
rozumiem i w pełni akceptuję.

VII. Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie była kiedykolwiek
publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich –
jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z ty-
tułu wad prawnych pracy konkursowej.

Przekazuję pracę konkursową wykonaną zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w
przypadku,  gdy moje dziecko zostanie laureatem konkursu,  z  chwilą zatwierdzenia
rozstrzygnięcia Konkursu przez Organizatora nieodpłatnie przenoszę na Organizato-
ra majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej, do nieograniczonego w czasie i
przestrzeni korzystania i rozporządzania pracą, w całości i we fragmentach, bez ogra-
niczenia  egzemplarzy  oraz  liczby  wydań,  we  wszystkich  wersjach  językowych,  na
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa wart. 50 ustawy z dnia 4lutego 1994
roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn.
zm.), w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek no-
śniku, a w szczególności na nośnikach audio lub wideo, dysku komputerowym oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,  bez względu na
technologię zapisu, rodzaj i pojemność nośnika, wprowadzanie do pamięci komputera;
2)  wszelkie  rozpowszechnianie,  w tym:  obrót  oryginałem lub egzemplarzami pracy
konkursowej wytworzonymi zgodnie z pkt 1, w tym przy użyciu internetu, sieci telefo-
nii komórkowej oraz wszelkich innych środków przekazu, wypożyczanie, najem lub
wymiana nośników, na których utrwalono pracę konkursową, nadawanie i reemitowa-
nie, przy pomocy wszelkich środków przekazu i jakąkolwiek techniką, w tym naziem-
ną, cyfrową lub satelitarną, poprzez sieci kablowe, publiczne udostępnianie pracy kon-
kursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym za pomocą internetu, sieci telefonii komórkowej oraz wszel-
kich innych środków przekazu, publiczne wystawianie, wyświetlanie, tworzenia i roz-



powszechniania utworów zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu pracy kon-
kursowej–korzystanie z  nich i  rozporządzanie nimi na wszystkich znanych w dniu
przeniesienia polach eksploatacji,  o których mowa w art.  50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. z2017 r., poz. 880, z późn. zm.)

VIII. Powierzam Organizatorowi wykonywanie osobistych praw autorskich do pracy
konkursowej bez wynagrodzenia na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach
eksploatacji i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W szczególności Organizator
uprawniony jest do: dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wy-
korzystywania pracy konkursowej w części lub w całości oraz łączenia ich z innymi
dziełami, nadzoru nad sposobem korzystania z nich, podejmowania decyzji o wykony-
waniu prawa autorstwa, tj. do podejmowania decyzji o oznaczeniu pracy konkursowej,
imieniem oraz nazwiskiem twórcy lub rozpowszechniania jej anonimowo.

IX. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzysta-
nia z uzyskanych zezwoleń do pracy konkursowej 

X. Jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy konkursowej w dowolnej for-
mie przez Organizatora lub osoby trzecie, którym Organizator zleci taką publikację.

XI. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z
tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z ko-
rzystaniem, z pracy konkursowej, zobowiązuję się do pokrycia kosztów i zapłaty od-
szkodowania związanego z roszczeniami takich osób.

XII. Oświadczam,  że  za  wykonanie  oraz  dostarczenie  pracy  konkursowej  zgodnie
z Regulaminem Konkursowym i przeniesienie do pracy konkursowej:  majątkowych
praw autorskich oraz  przeniesienie prawa  do wykonywania zależnych praw autor-
skich do opracowań pracy konkursowej na wymienionych w oświadczeniu wszystkich
polach eksploatacji–wynagrodzenie nie przysługuje.

XIII. Oświadczam,  że  Organizator  ma  uprawnienie  do  korzystania,  rozporządzania,
rozpowszechniania pracą konkursową, w szczególności w celach informacyjnych, pro-
mocyjnych, edukacyjnych realizowanych przez Organizatora w trakcie różnorodnych
przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez ko-
nieczności zapłaty wynagrodzenia.

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

miejscowość i data czytelny podpis rodzica
lub przedstawiciela ustawowego dziecka

Zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem powinny być złożone na for-
mularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz czytelnie podpisane. Prace
nadesłane  bez  spełnienia  ww.  wymogów  nie  będą  brały  udziału
w konkursie.



REGULAMIN KONKURSU
NO PROMIL-NO PROBLEM 2020

KONKURS RODZINNY

§ 1
ORGANIZATORZY

1. Konkurs  został ogłoszony w ramach projektu Kampania Społeczna  NO PROMIL -
NO PROBLEM. MAŁOPOLSKA 2020 
2.  Organizatorem  konkursu  jest   Stowarzyszeniem  Inicjatyw  Społecznych  Solny
Gwarek realizujące kampanię w partnerstwie z:  Gminą Wieliczka,  oraz Instytutem
Rozwoju Społecznego. 

§ 2
CELE KONKURSU

1.  Ograniczenie  na  terenie  Małopolski  liczby  osób,  które  prowadzą  pojazdy  pod
wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych 
2. Zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – brak akceptacji
dla takich zachowań.
3. Wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza
wątpliwości  co do stanu trzeźwości.
4.  Modelowanie  skutecznych  sposobów  powstrzymywania  kierowców,  przed  jazdą
w stanie po spożyciu alkoholu. 



§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do  wszystkich rodzin z gmin Małopolski, biorących udział
w XIII edycji  Kampanii Społecznej  NO PROMIL - NO PROBLEM w roku 2020
2.  Udział  w konkursie  polega  na  wykonaniu  pracy  zgodnej  z  celami  konkursu,  w
formie wybranej przez autorów (spośród podanych w pkt. V).
3. Jedna rodzina może nadesłać na konkurs nie więcej niż dwie prace.
4.  Organizatorzy  nie  ponoszą odpowiedzialności  za  uszkodzenia  nadsyłanych prac,
powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie.
5. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i
ryzyko własne uczestnika.
UWAGA. Do pracy należy dołączyć metryczkę konkursową (załącznik)
Metryczka powinna być trwale przytwierdzona do pracy. Jeśli to niemożliwe praca
powinna być trwale opisana w następujący sposób: imię i nazwisko lidera rodziny,
gmina i miejscowość.
6. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
7.  Prace  nadesłane  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej
niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
8. W pracach nie mogą być używane nazwy żadnych napojów alkoholowych.   
W pracy nie należy zamieszczać haseł ani symboli innych kampanii społecznych.
Prace,  które  będą  zawierać   następujące  obrazy;  samochód  rozbity  na  drzewie,
zakrwawiony człowiek pod kołami samochodu – nie będą oceniane.

§ 4
TEMAT PRAC KONKURSOWYCH

Tematem  konkursu  jest  przedstawienie  prawdziwej  lub  wyobrażonej  sytuacji
ilustrującej hasło;

„Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty”

Autor  pracy  może   przedstawić  się  jako  bohater  lub  świadek  historii  związanej
z użytkowaniem środków komunikacji i transportu.

§ 5
FORMY PRAC KONKURSOWYCH.

Autorzy wybierają formę, spośród przedstawionych poniżej:

1. Film rodzinny
W tej kategorii rodzina przygotowuje wspólnie scenariusz  filmu i nagrywa  filmik
zgodny z celami i tematem konkursu.

2. Gra nopromilowa



Gra może być w postaci  popularnej planszówki lub  mieć formę przestrzenną ,
może być zaprojektowana z fabułą , zadaniami do wykonania lub tylko z opisem
pól na planszy. 

§ 6
TERMINY

1. Prace należy nadesłać w terminie do 30 listopada  2020 r. (decyduje  data stempla
pocztowego lub czas wpływu na skrzynkę mailową: bezpromilowo@wp.pl),  na adres:
Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  Solny  Gwarek,  ul.  Pocztowa  1,   32-020
Wieliczka, z dopiskiem „konkurs NO PROMIL NO PROBLEM – prace indywidualne”.
2.  Prace  można  nadsyłać  również  w  formie  elektronicznej  na  adres
bezpromilowowp.pl  do  pracy  w  formie  elektronicznej  wymagany  jest  scan
metryczki. 
3.  Ogłoszenie  wyników  nastąpi  do  14  grudnia   2020  r.  na  stronie
www.bezpromilowo.pl. 

§ 7
OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Praca powinna być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, przy twórczym
wykorzystaniu dostępnych źródeł wiedzy. Nie może być skopiowana z internetu, innej
pracy literackiej, multimedialnej lub plastycznej, książki itp.

Prace oceniane będą pod kątem:
1. zgodności z tematem,
2. twórczego i oryginalnego podejścia do tematu,
3. atrakcyjności formy przekazu,
4. walorów estetycznych.

§ 8
NAGRODY

1. Ogólna wartość nagród wynosi 3 000 zł.
2. Laureatami konkursu zostaną 3  rodziny wskazane przez Komisję Konkursową. 
3.  Przewidziane  są  również  wyróżnienia  w  postaci  gadżetów  kampanijnych  oraz
książki i dyplomy.
4. O terminie i sposobie przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni poprzez
Ambasadorów listownie lub drogą mailową.
5. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału  nagród.
6.  Planuje  się  publikację  najlepszych  prac  m.in.  na  stronie  internetowej
www.bezpromilowo.pl
7.  Nagrody  nie  podlegają  wymianie  na  ich  równowartość  pieniężną  oraz  nie
przechodzą na inne osoby.

§ 7



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Informacje o ogłoszeniu konkursu upowszechniają ambasadorzy i  koordynatorzy
kampanii.
2.  Informacje  o  laureatach  oraz  nagrody,  przesłane  zostaną  do  ambasadorów
kampanii w gminach.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie  www.bezpromilowo.pl 
4.  Wszystkie  prace  biorące  udział  w konkursie  pozostaną własnością  organizatora,
który zastrzega sobie prawo do ich publikacji (w części  lub w całości).  Każdy biorący
udział w konkursie, nadsyłając prace konkursową, wyraża zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie danych  osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania
autorstwa pracy konkursowej.
5. Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając prace konkursową, akceptuje warunki
niniejszego regulaminu.
6.  We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  regulaminie  zastosowanie  mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego.



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURSU RODZINNEGO

„NO PROMIL NO PROBLEM”

Gmina …......................................................................................................

Miejscowość …......................................................................................................

Nazwisko lub pseudonim 
Rodziny …......................................................................................................

Tytuł pracy
nadesłanej na konkurs …......................................................................................................

Kategoria: film rodzinny / gra *
* niepotrzebne skreślić

Imiona  Autorów dorosłych …......................................................................................................

Imiona Autorów 
niepełnoletnich (wiek) …..................................................................

wiek

Adres do korespondencji: …......................................................................................................

E-mail: …......................................................................................................

Telefon: …......................................................................................................

……………………………………………………………………………………… ……………………………….,……………………………………

miejscowość i data podpis osoby zgłaszającej pracę



OŚWIADCZENIA AUTORÓW
ZGŁASZANEJ PRACY

1. Oświadczamy, że jesteśmy autorami zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie 
narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2. Oświadczamy, że znamy i akceptujemy postanowienia Regulaminu Konkursu.

……………………………………………………………………………………… ……………………………….,……………………………………

miejscowość i data podpis Autorów

OŚWIADCZENIE RODZICA
lub opiekuna prawnego

uczestnika konkursu niepełnoletniego

I. Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika / Uczestników

……………………..................................................................................................................……….,……………………………………

imię i nazwisko dziecka/imię i nazwiska dzieci

udzielam niniejszym zgody na udział dziecka/ dzieci w Konkursie, którego Organiza-
torem  jest  Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  Solny  Gwarek  z  siedzibą
w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, zwany dalej Organizatorem.

II. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych  (w  zakresie  imienia  i  nazwiska)  oraz  danych  osobowych  dziecka  
(w zakresie imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy-
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016z
późn. zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem ww. Konkursu
zgodnie z jego Regulaminem. 

III. W przypadku gdy nasza praca zostanie zakwalifikowana do nagrody Konkursu, wy-
rażam zgodę na upublicznienie przez Organizatora danych osobowych moich i dziec-
ka/ dzieci w zakresie imienia i nazwiska wieku dzieci, nazwy i adresu szkoły oraz na
wykorzystanie przez Organizatora Konkursu wizerunku rodziny utrwalonego w trak-



cie ewentualnej sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród w dowolnej formie i bez
ograniczeń czasowych.

IV. Oświadczam, że zostałem/ zastałam poinformowany/ poinformowana, że: 

1) Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
moich danych osobowych i danych osobowych dziecka/dzieci, jest Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych Solny Gwarek z siedzibą w Wieliczce, ul. Pocztowa 1

2)  Może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich da-
nych osobowych pod adresem  e-mail:sonygwarek@wp.pl  lub pisemnie na adres  sie-
dziby, wskazany w pkt 1.

3) Organizator będzie przetwarzać moje dane osobowe i dane osobowe dziecka/dzieci
na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Re-
gulaminie Konkursu, na podstawie wyżej wyrażonej przeze mnie zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych,  co stanowi o  zgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wyco-
faniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z re-
zygnacją z udziału Konkursie.

4) Moje dane osobowe i dane osobowe dziecka/dzieci, będą przetwarzane do czasu od-
wołania  zgody  i/lub  przez  okresy  przewidziane  przepisami  prawa  w  tym  zakresie,
w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszech-
nych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie archiwizacji dokumen-
tów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa

5) Dane osobowe moje i dziecka /dzieci, jeżeli praca zostanie nagrodzona, w zakresie
mojego  imienia i nazwiska, imienia i nazwiska dziecka/dzieci, wieku, nazwy i adresu
szkoły mogą zostać podane do publicznej wiadomości na podstawie wyrażonej przeze
mnie zgody. Moje dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą zostać udostępnione in-
nym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.( np. w przypadku kontro-
li ).  Moje dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą być udostępniane podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu Organizatora (podmioty przetwarzające),  np. pod-
mioty  uczestniczące  w  organizacji  konkursu,  podmioty  świadczące  pomoc  prawną,
usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administrato-
rzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty pro-
wadzące działalność pocztową lub kurierską, np. w sytuacji wysyłki nagrody.

6) Zgodnie z RODO, przysługuje mi:
a)prawo dostępu do danych osobowych;
b)prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
c)prawo do usunięcia danych osobowych
d)ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych
w art. 18 RODO,
e)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO



Wniesienie  żądania  usunięcia  danych  jest  równoznaczne  z  rezygnacją  z  udziału
w Konkursie. Posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych i
danych osobowych dziecka. Zgodnie z RODO nie przysługuje mi na podstawie art. 21
RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż  podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

7) Podanie danych osobowych  ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbęd-
nym do udziału w Konkursie.

8) W oparciu o Pani/Pana i dziecka/ dzieci dane osobowe Organizator nie będzie po-
dejmował  wobec  Pani/Pana  i  dziecka/dzieci  zautomatyzowanych  decyzji,
w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. Organizator nie przewiduje przeka-
zywania Pani/Pana i dziecka danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, któ-
re nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europej-
ską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

V. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który
rozumiem i w pełni akceptuję.

VI. Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie była kiedykolwiek
publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich –
jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z ty-
tułu wad prawnych pracy konkursowej.

VII. Przekazuję pracę konkursową wykonaną zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie-
odpłatnie przenoszę na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkurso-
wej, do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania pracą,
w  całości  i  we  fragmentach,  bez  ograniczenia  egzemplarzy  oraz  liczby  wydań,  we
wszystkich wersjach językowych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa
wart. 50 ustawy z dnia 4lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). w szczególności na następujących polach eksplo-
atacji: 
1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek no-
śniku, a w szczególności na nośnikach audio lub wideo, dysku komputerowym oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, wprowadzanie do
pamięci komputera;
2)  wszelkie  rozpowszechnianie,  w tym:  obrót  oryginałem lub egzemplarzami pracy
konkursowej wytworzonymi zgodnie z pkt 1, w tym przy użyciu internetu, sieci telefo-
nii komórkowej oraz wszelkich innych środków przekazu, wypożyczanie, najem lub
wymiana nośników, na których utrwalono pracę konkursową, nadawanie i reemitowa-
nie, przy pomocy wszelkich środków przekazu i jakąkolwiek techniką, w tym naziem-
ną, cyfrową lub satelitarną, poprzez sieci kablowe;
3) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pomocą internetu,
sieci telefonii komórkowej oraz wszelkich innych środków przekazu;
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów za-
leżnych  zrealizowanych  przy  wykorzystaniu  pracy  konkursowej–korzystanie



z nich i rozporządzanie nimi na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eks-
ploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z2017 r., poz. 880, z późn. zm.).

VIII. Powierzam Organizatorowi wykonywanie osobistych praw autorskich do pracy
konkursowej bez wynagrodzenia na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach
eksploatacji i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W szczególności Organizator
uprawniony jest do: dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wy-
korzystywania pracy konkursowej w części lub w całości oraz łączenia ich z innymi
dziełami, nadzoru nad sposobem korzystania z nich, podejmowania decyzji o wykony-
waniu prawa autorstwa, tj. do podejmowania decyzji o oznaczeniu pracy konkursowej,
imieniem oraz nazwiskiem twórcy lub rozpowszechniania jej anonimowo.

IX. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzysta-
nia z uzyskanych zezwoleń do pracy konkursowej .

X. Jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy konkursowej w dowolnej for-
mie przez Organizatora lub osoby trzecie, którym Organizator zleci taką publikację.

XI. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z
tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z ko-
rzystaniem, z pracy konkursowej, zobowiązuję się do pokrycia kosztów i zapłaty od-
szkodowania związanego z roszczeniami takich osób.

XII.  Oświadczam,  że  za  wykonanie  oraz  dostarczenie  pracy  konkursowej  zgodnie
z Regulaminem Konkursowym i przeniesienie do pracy konkursowej:  majątkowych
praw autorskich oraz  przeniesienie prawa  do wykonywania zależnych praw autor-
skich do opracowań pracy konkursowej na wymienionych w oświadczeniu wszystkich
polach eksploatacji–wynagrodzenie nie przysługuje.

XIII.  Oświadczam,  że  Organizator  ma  uprawnienie  do  korzystania,  rozporządzania,
rozpowszechniania pracą konkursową, w szczególności w celach informacyjnych, pro-
mocyjnych, edukacyjnych realizowanych przez Organizatora w trakcie różnorodnych
przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez ko-
nieczności zapłaty wynagrodzenia.

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

miejscowość i data czytelny podpis osoby pełnoletniej upoważnionej do re-
prezentowania zgłoszonego zespołu

Zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem powinny być złożone na for-
mularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz czytelnie podpisane. Prace
nadesłane  bez  spełnienia  ww.  wymogów  nie  będą  brały  udziału
w konkursie.


	WARUNKI UCZESTNICTWA

