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Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 28 września 2020 roku 

Regulamin konkursu 
na hasło zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia 

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców 
powiatu wrzesińskiego. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa cel, zasady i warunki przeprowadzenia konkursu na hasło 
zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia, zwanego dalej konkursem. 

2. Celem konkursu jest zachęcenie do zdrowego stylu życia i upowszechniania aktywności 
fizycznej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego oraz wyłonienie hasła bądź haseł, które 
mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych i informacyjnych powiatu 
wrzesińskiego. 

3. Organizatorem konkursu jest Powiat Wrzesiriski z siedzibą w Starostwie Powiatowym 
we Wrześni. 

4. Koordynatorem konkursu jest Referat Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego 
we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września. 

5. Konkurs przeprowadzony będzie według harmonogramu: 
1) Zgłoszenia prac — od momentu ogłoszenia konkursu, tj. 28 września 2020 r. do 31 

października 2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu 
zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje data wpływu do 
siedziby Organizatora. 

2) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 r. 

U. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu 

I. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wrzesińskiego powyżej 18. roku życia. 
2. Zadaniem uczestnika jest napisanie hasła zachęcającego do zdrowego i aktywnego stylu tycia. 

Długość hasła (wraz ze spacjami) nie powinna przekraczać 80 znaków. 
3. Uczestnik może zgłosić tylko jedno hasło, które jest jego pracą własną i nie było nigdzie 

wcześniej publikowane. 
4. Zgłaszając hasło konkursowe uczestnik oświadcza, że nie narusza ono praw osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich. 
5. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik dostarcza do organizatora podpisany formularz 

zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 
6. Formularz zgłoszeniowy można przekazać organizatorowi: 

1) poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-
spraw/op is-u s lu g i/skargi-wnioski-zapytan i a-do-urzedu/pwrzesinski, 

2) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego 
we Wrześni, Chopina 10, 62-300 Września, 

3) wysyłając go na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 
62- 300 Września. 



III. Ocena prac 

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. 
2. Zgłoszenia z hasłami konkursowymi niezgodne z regulaminem, zawierające wulgaryzmy lub 

treści naruszające wartości i dobre imię osób trzecich nie będą dopuszczone do uczestnictwa 
w konkursie. 

3. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia uczestnikom, którzy, jej zdaniem, zgłoszą hasła 
najbardziej kreatywne i najlepiej zachęcające do zdrowego stylu życia i propagowania 
aktywności fizycznej. 

4. Komisja ma prawo do przyznania dodatkowych nagród, a także prawo do nieprzyznania 
nagród. 

5. Decyzja komisji o wyborze laureatów i przyznaniu nagród jest ostateczna. 
6. Nagrodami w konkursie jest sprzęt sportowy. 
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną. 
8. O terminie przekazania nagród zwycięzcy zostaną poinformowani co najmniej z 7-dniowym 

wyprzedzeniem. 
9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.wrzesnia.powiat.pl, a także 

w biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy". 

IV. Uwagi dodatkowe 

1. Uczestnik wraz z podpisaniem formularza zgłoszeniowego udziela Organizatorowi zgody na 
korzystanie i rozporządzanie zgłoszonym hasłem konkursowym. Oświadcza również, że hasło 
jest jego autorskim dziełem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wykorzystania zgłoszonego przez 
uczestnika hasła w materiałach promocyjnych powiatu wrzesińskiego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania haseł, w szczególności nanoszenia 
korekty językowej. 

4. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 
i przekazywanie podanych danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem 
konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 
95/467WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na sporządzanie zdjęć przez Organizatora podczas 
wręczania nagród, a także na ich wykorzystanie, upublicznianie i druk w celach 
sprawozdawczych podsumowujących konkurs oraz stworzenia wystawy. 

6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 
www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce ZDROWIE. 

7. Sprawy organizacyjne związane z konkursem prowadzą Klara Slcrzypczyk (tel. 61 640 44 31) 
oraz Agnieszka Kucz (tel. 61 640 44 73). 

STAROSTA 
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ZARZĄ D POMATU 
WRZES2ŃWCEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

(miejscowość, data) 

Zgłoszenie udziału w konkursie 
na hasło zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia 

Imię i nazwisko uczestnika.  

Treść hasła konkursowego:  

(max. 80 znaków) 

Kontakt telefoniczny/mailowy 
(tel. kontaktowy/adres mail) 

Miejsce zamieszkania 

1) Oświadczam, że zgłoszone do niniejszego konkursu hasło jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza ono praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich; 2) Oświadczam, że hasło nie było nigdzie wcześniej publikowane i przedstawiane na innych konkursach, zgadzam się na nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie hasłem oraz możliwość wykorzystania go w materiałach promocyjnych powiatu wrzesińskiego. 3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: a) zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu uczestnictwa w konkursie, b) w zakresie: imię, nazwisko w celu ich publikacji na stronach internetowych organizatora, w publikacjach, materiałach promocyjnych oraz w prasie i w mediach, przez Starostę Wrzesińskiego, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
4) Oświadczam, że zostałamhostałem poinformowana/y, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
5) Wyrażam zgodę na sporządzanie zdjęć przez Organizatora podczas wręczania nagród, a także na ich wykorzystanie i upublicznianie w celach sprawozdawczych podsumowujących konkurs. 6) Klauzula informacyjna dostępna pod adresem: https://www.wrzesnia.powiat.pl. 

( data i podpis uczestnika konkursu) 

Dk:›rtzy śaśniewicz 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

