
 
REGULAMIN

KONKURSU DLA SENIORÓW

„WOLSKA KRZYŻÓWKA”

organizowanego przez
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami”

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola M. St. Warszawy

1. Organizatorem  konkursu realizowanego w ramach Programu „Aktywny
    Senior”  jest  Ośrodek  Wsparcia  dla  Seniorów  „Pod  Jaworami”  Ośrodka
    Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.        
2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne ułożenie i zaprezentowanie 

w formie graficznej krzyżówki dowolnego typu (klasyczna, jolka, kwadrat
magiczny, krzyżówka panoramiczna, ukośnik itp.).

3.  Krzyżówka  winna  zawierać  między  innymi  hasła  związane  z  dzielnicą
     Wola.
4.  Do  konkursu  zapraszamy  Seniorów  (osoby  powyżej  60  roku  życia)
     mieszkających na terenie dzielnicy Wola.
5. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

• prace przygotowane indywidualnie,
• prace przygotowane we współpracy z przedstawicielem innego

pokolenia (np. dzieckiem, wnukiem, rodzicem, inną spokrewnioną lub
niespokrewnioną  osobą.  Przedstawiciel  innego  pokolenia  może
zamieszkiwać poza dzielnicą Wola).

6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu w danej kategorii tylko jedną
    pracę.
7. Zgłoszona do konkursu praca winna zawierać:

• krzyżówkę do rozwiązania
• oddzielnie podane odpowiedzi (rozwiązanie krzyżówki)

8. Termin składania prac upływa 7 września 2018 r. o godz. 15.00.
   Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane i nie będą mogły

wziąć udziału w Konkursie.
9. Prace należy składać w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5
    od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 –15.00.
10.Do złożonej pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony załącznik Nr
1      do Regulaminu.
11.Administratorem  danych  osobowych  zebranych  w  czasie  trwania
      Konkursu  będzie  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.st.
      Warszawy,  z  siedzibą  w  Warszawie  (01-233),  ul. Gen. J. Bema 91,
      tel.  22  571-50-00. 
12.Osoba uczestnicząca w konkursie będzie miała prawo dostępu do treści
      swoich danych osobowych, prawo do  ich sprostowania, usunięcia, jak
      również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia
      zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
      wobec  przetwarzania  Jej  danych  osobowych,  przy  czym  cofnięcie



      zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  podanym  wyżej
      zakresie będzie oznaczało brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
      Osoba uczestnicząca w konkursie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO
      otrzyma  od  Administratora  Danych  Osobowych  do  zapoznania  i
      przyjęcia,  klauzulę  informacyjną   stanowiącą  załącznik  nr  2  do
      regulaminu
13. Prace konkursowe będą oceniane przez niezależne jury, w skład którego
     nie będą wchodzić  pracownicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów.
14. Członkowie jury nie będą znali danych osobowych autorów prac.
     Oceniane prace konkursowe będą oznaczone symbolami.
15. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w październiku 2018 r. podczas
     Wolskich Dni Seniora.

Warszawa, czerwiec 2018 r.


