REGULAMIN
KONKURSU DLA SENIORÓW

WIDOK Z „OKNA”

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. Do konkursu zapraszamy Seniorów (osoby powyżej 60-go roku życia)
mieszkających na terenie dzielnicy Wola.
3. Tematem konkursu jest realny lub wymarzony WIDOK Z „OKNA”.
4. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie, indywidualnie przygotowana praca,
która może przybrać formę:
pracy malarskiej, rysunku, kolażu - przy czym najdłuższy bok pracy może mieć
maksymalnie 50 cm.
fotograficzną – tj. zdjęcia wykonanego metodą tradycyjną (analogową) lub
cyfrową, przy czym maksymalny format zdjęcia nie może przekraczać formatu
A3 (29,7 cm x 42 cm).
literacką – tj. utworu literackiego (opowiadania, wiersza, eseju, reportażu,
felietonu, pamiętnika, dziennika lub inne), sporządzonego maszynowo,
komputerowo lub odręcznie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu
jest jej czytelność. Praca nie może przekraczać 3 stron w formacie A4.
5. Praca złożona na konkurs musi stanowić w całości oryginalną twórczość osoby
biorącej udział w konkursie. Prace niespełniające tych wymogów będą
dyskwalifikowane.
6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
7. Pracę, jej skan lub zdjęcie wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik
nr 1 do regulaminu należy przesłać za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: ows@ops-wola.waw.pl lub
- wiadomości SMS/MMS na telefon: 519-833-027
8. Termin składania prac upływa 30 października 2020 r. Decyduje data wysłania
e – maila lub data wysłania wiadomości SMS/MMS
Po upływie tego terminu prace nie będą mogły wziąć udziału w Konkursie.
Zaleca się telefoniczne poinformowanie personelu Ośrodka Wsparcia dla Seniorów
o wysłaniu pracy za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej
tel. 22-631-26-90 lub 519-833-027
9. Przesłanie pracy jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do konkursu
i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
10. Do prac należy dołączyć oświadczenie o udzieleniu zgody w zakresie
wykorzystania oraz publikacji prac i danych osobowych ich twórców, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Podpisane oświadczenie może być przesłane w formie zdjęcia, skanu
lub wiadomości tekstowej e-mailem lub wiadomością SMS/MMS.
11. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu w zakresie: imię nazwisko,
dane
kontaktowe
jest
dobrowolne,
ale
niezbędne
do
udziału

w konkursie. Złożenie pracy w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez
uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do
zapisów
art.
7
ust.
1
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
12. Klauzula informacyjna:
A) Administratorem danych Uczestników konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa.
B) Dane osobowe przetwarzane są do celów organizacji, przeprowadzenia konkursu
oraz promocji i publikacji informacji o konkursie na stronie internetowej i w
materiałach informacyjno-promocyjnych w oparciu o wyrażoną w tym zakresie
zgodę.
C)
Dane
kontaktowe
do
Inspektora
ochrony
danych
w
Ośrodku:
iod@ops.wola.waw.pl tel. 22 571-50-30.
D) Odbiorcą danych będą podmioty świadczące na rzecz Ośrodka usługi hostingu
poczty elektronicznej i strony internetowej, dostawcy usług pocztowych
i operatorzy telefonii komórkowej.
E) Dane uczestników konkursu będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 164) przez okres 5 lat.
F) Uczestnik konkursu ma prawo:
• dostępu do treści swoich danych osobowych,
• do ich sprostowania, usunięcia,
• żądania ograniczenia ich przetwarzania,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie - przy czym cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w podanym wyżej zakresie będzie oznaczało
brak możliwości uczestnictwa w konkursie,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
G) Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym profilowane.
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 nadanymi przez pracownika Ośrodka
Wsparcia dla Seniorów w dniu wpłynięcia pracy.
15. Niniejszy Regulamin dostępny jest na tablicy zewnętrznej Ośrodka Wsparcia dla
Seniorów OPS Dzielnicy Wola przy. ul. Zawiszy 5 oraz na stronie internetowej:
http://ops-wola.waw.pl

Warszawa, sierpień 2020 r.

