Regulamin konkursu
pn. „Ekodekalog wędkarza – czyli nie tylko wędka czyni Cię wędkarzem”
realizowanego w ramach zadania pn. „Wiślane spotkania”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu o charakterze edukacyjnym, zwanego dalej Konkursem
jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, adres biura: 09 - 402 Płock,
ul. 1 Maja 7C, tel. 24 268-37-74, e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl, www.mlodzirazem.pl
2. Partnerem konkursu jest Starosta Płocki – P. Mariusz Bieniek.
3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: „Wiślane spotkania” dofinansowanego
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
4. Konkurs skierowany jest do członków Kół Polskiego Związku Wędkarskiego
z terenu miasta Płocka i Powiatu Płockiego.
5. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej www.mlodzirazem.pl.
§2
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród wędkarzy wiedzy o:
 wykorzystaniu gospodarczym Wisły,
 ochronie środowiska wodnego,
 żeglarstwie śródlądowym,
 walorach turystycznych rzeki Wisły,
 historycznym znaczeniu Wisły w dziejach Polski,
 kształtowanie właściwej atmosfery rywalizacji wśród wędkarzy.
§3
PRZEDMIOT I ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu plakatu bądź ulotki
w formie elektronicznej lub plastycznej dotyczącego zrównoważonych zasad
korzystania z Wisły z zachowaniem porządku i czystości np. „Ekodekalog
wędkarza – czyli nie tylko wędka czyni Cię wędkarzem”. Plakat lub ulotka musi
promować także Wisłę, upamiętniając jej historyczny, kulturowy i ekonomiczny
potencjał.
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2. Praca konkursowa wykonana w wersji:
 elektronicznej musi być dostarczona w zapisie z programu graficznego oraz
jako
.jpg
lub
.pdf
na
płycie
CD
lub
email
na adres: fundusz@mlodzirazem.pl ;
 papierowej (praca plastyczna wykonana dowolną techniką – w przypadku
plakatu formatu A4 lub A3),
 prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo przez
członków Kół Polskiego Związku Wędkarskiego z terenu miasta Płocka
i Powiatu Płockiego.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

§4
PRZEBIEG KONKURSU
Prace konkursowe wraz z formularzem konkursowym - załącznik Nr 1 i załącznik nr 2
należy złożyć lub przesłać w terminie do 30 sierpnia 2018r. na adres: Fundacja „Fundusz
Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C.
W przypadku pracy zbiorowej każdy z autorów musi wypełnić oddzielnie
załącznik nr 2.
Oceny prac dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Komisja
przy ocenie prac weźmie pod uwagę: zgodność z celami konkursu, atrakcyjność
i oryginalność, czytelność tematu, poziom artystyczny, estetykę wykonania, dobór środków
przekazu treści.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2018 roku
podczas Pucharu Wisły Wyszogród 2018 - Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych.
Laureaci konkursu zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.
§5
NAGRODY
Jury nagrodzi laureatów nagrodą rzeczową oraz dyplomem.
Nagrody: 3 nagrody (ponton wędkarski).
Nagrody przeznaczone są dla Kół Polskiego Związku Wędkarskiego z terenu miasta
Płocka i Powiatu Płockiego.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złożenie prac konkursowych do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
regulaminu.
2. Dane osobowe laureatów i osób biorących w konkursie będą przetwarzane wyłącznie w celu
opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagród laureatom.
3. Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie akceptuje w całości postanowienia regulaminu.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem,
że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie uczestnicy
konkursu zostaną poinformowani.
§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi razem” adres: Grzybów ½;
09-533 Słubice; adres biura: 09-402 Płock, ul. 1 Maja 7C. . Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych, w tym w przygotowanych
relacjach prasowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 sprostowania danych,
 usunięcia danych,
 ograniczenia przetwarzania danych,
 przenoszenia danych,
 wniesienia sprzeciwu,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator
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wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru,
zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych
wynikające z:
 przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 nieuprawnionego
dostępu
do
danych
osobowych
przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Zadanie dofinansowane
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

