REGULAMIN KONKURSU pn.
„www.dokariery.pl czyli potencjał szanuj – karierę planuj”
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP (ZWK
OHP) w Szczecinie z siedzibą przy ul. Dworcowej 19, 70-206 Szczecin a realizatorem
jednostki organizacyjne ZWK OHP.
2. Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator
usług rynku pracy” na terenie województwa zachodniopomorskiego.
3. Organizator udostępnia informacje o Konkursie na stronie internetowej
www.zachodniopomorska.ohp.pl oraz w swojej siedzibie.
§2
Cel konkursu
1.
2.
3.
4.

Zachęcanie młodzieży do planowania własnej kariery zawodowej.
Pobudzanie aktywności twórczej wśród młodzieży.
Zwiększenie samooceny wśród młodzieży, poprzez zaprezentowanie swoich
umiejętności.
Promocja portalu Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży www.dokariery.pl
§3
Przedmiot konkursu

1.
Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie prac w różnej formie, np. plakat, rysunek,
infografika wykonane dowolną techniką lub komiks, prezentacja multimedialna, rymowanka.
Praca może być wykonana również w formie elektronicznej na komputerze. Temat pracy:
„www.dokariery.pl czyli potencjał szanuj – karierę planuj”.
2.
Uczestnik powinien wykazać się kreatywnością i stworzyć najciekawsze, autorskie,
premierowe, niepublikowane wcześniej prace, które również mogłyby zachęcić do korzystania
z Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.
§4
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do osób w wieku 15- 25 lat.
§5
Zasady konkursu
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnik powinien zgłosić się do wybranej jednostki organizacyjnej ZWK OHP na terenie
województwa zachodniopomorskiego i w niej złożyć swoją pracę w formie papierowej lub

elektronicznej. Jednostka organizacyjna ZWK OHP powinna niezwłocznie przekazać
pracę do Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.
3. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.
4. Praca powinna zawierać dane uczestnika: imię i nazwisko oraz powinna być oznaczona
nazwą jednostki organizacyjnej ZWK OHP.
5. Zgłoszenie pracy konkursowej uważane będzie za akceptację postanowień Regulaminu, w
tym za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i § 8 Regulaminu, oraz za udzielenie licencji na korzystanie ze zgłoszonej pracy
konkursowej zgodnie z § 9 Regulaminu."
6. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie prace wykonane
samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie prac
konkursowych wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione.
7. Uczestnicy wraz z prawnymi opiekunami ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną
z użyciem przygotowanych i przesłanych prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność
za naruszenie praw osób trzecich.
8. Uczestnik Konkursu lub opiekun prawny składając swój podpis na oświadczeniu
(załącznik nr 1 do regulaminu), zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do
przekazanej pracy konkursowej i wyraża zgodę na korzystanie z nich zgodnie z licencją, o
której mowa w § 9 Regulaminu.
9. Podpisanie załącznika nr 1 oznacza też, że osoba przekazująca autorski plakat uzyskała
w powyższym zakresie pisemną zgodę osób, których np. wizerunki utrwalono na tym
plakacie.
10. Załącznik nr 1 – oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego – zgodnie z Regulaminem
niniejszego Konkursu powinien być dołączony do przesłanej pracy co stanowić będzie
o zakwalifikowaniu się do ww. Konkursu.
11. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie
biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie
pocztowym.
12. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
13. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników ZWK OHP
w Szczecinie.
14. Za członków rodziny pracownika ZWK OHP w Szczecinie uważa się zstępnych,
wstępnych, rodzeństwo oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§6
Terminy
Konkurs rozpoczyna się z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej
http://www.zachodniopomorska.ohp.pl/
Uczestnik powinien dostarczyć pracę do jednostki organizacyjnej ZWK OHP wskazanej
na stronie internetowej www.zachodniopomorska.ohp.pl w zakładce jednostki
organizacyjne.
Ostateczny termin dostarczenia pracy wraz z oświadczeniem do jednostki organizacyjnej
ZWK OHP to dzień 25.09.2018r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 15.10.2018r.
Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Do oceny złożonych prac na etapie wojewódzkim zostanie powołana przez
Wojewódzkiego Komendanta OHP komisja, w skład której wejdą pracownicy ZWK OHP
w Szczecinie.

7. Zadaniem Komisji będzie: kwalifikacja dostarczonych prac zgodnych z Regulaminem
Konkursu, ocena zgłoszonych prac i przyznanie nagród.
8. Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana na stronie internetowej ZWK
OHP w Szczecinie www.zachodniopomorska.ohp.pl do dnia 20.10.2018 roku.
9. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się do dnia 31.10.2018 roku.
§7
Nagrody
1.
Komisja będzie oceniała prace według następujących kryteriów:
a)
interesujące nawiązanie do tematyki zawartej na portalu www.dokariery.pl
b)
adekwatność i oryginalność
2.
Autorom najlepszych 3 prac konkursowych zostaną przyznane nagrody. Przewidziane
są nagrody pocieszenia - wyróżnienia.
3.
Fundatorem nagród jest Komenda Główna OHP oraz Zachodniopomorska Wojewódzka
Komenda OHP w Szczecinie.
4.
Nagrodzone i wyróżnione w Konkursie prace konkursowe zostaną wywieszone w
siedzibie ZWK OHP w Szczecinie i na stronach internetowych OHP.
5.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje organizator.
Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§8
Ochrona danych osobowych
1. Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu w
szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (dalej:
„RODO”).
2. Administratorem danych jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie; ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin; nr tel.
91 812 79 81, adres poczty elektronicznej: zachodniopomorska@ohp.pl .
3. Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania
danych określonych w art. 5 ust. 1 RODO.
4. Dane osobowe musza być:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
której dane dotyczą (zasada zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia
celu);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane (zasada minimalizacja danych);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; jeżeli dane osobowe są
nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, należy podjąć wszelkie
rozsądne działania, aby zostały one niezwłocznie usunięte lub sprostowane
(zasada prawidłowości);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane
te są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania);
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada
integralność i poufność).
5. Podmiotami, którym Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych uczestników konkursu w jego imieniu mogą być:
a) podmiot świadczący dostawy usług internetowych na rzecz Administratora
danych (np. rejestracja domeny, hosting stron www, utrzymanie poczty
elektronicznej);
b) podmiot świadczący usługi administrowania stronami www na rzecz
Administratora danych;
c) podmiot świadczący usługi serwisu sprzętu i oprogramowania działających w
ramach systemu informatycznego wykorzystywanego przez Administratora
danych;
d) podmiot świadczący usługi marketingowe w zakresie promocji Administratora
danych.
6. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz w celu realizacji celów konkursu określonych § 2 Regulaminu.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu wyrażana jest wraz
ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu, stanowiącego
załącznik nr 1.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest zgoda wyrażona dobrowolnie i świadomie przez
uczestnika konkursu, w takim zakresie, w jakim zgoda ta została wyrażona,
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest prawnie usprawiedliwione interesy
Administratora danych, w zakresie, w jakim Administrator danych nabywa
prawa do korzystania z pracy konkursowej.
9. Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora danych, o których mowa w § 8 ust.
5 lit. c) Regulaminu jest przede wszystkim realizacja uprawnień z tytułu licencji na
korzystanie z pracy konkursowej udzielonej Administratorowi danych przez uczestnika
konkursu lub jego przedstawiciela prawnego.
10. Dane przetwarzane przez Administratora danych nie należą do szczególnej kategorii
danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO i obejmują: imię i nazwisko, imię i nazwisko
przedstawiciela ustawowego, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, datę
urodzenia.
11. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być w szczególności:
a) odbiorcy pracy konkursowej w przypadku jej rozpowszechnienia, to jest jej:
wykonania, wystawienia, odtworzenia, wyświetlenia, nadania lub
reemitowania, w zakresie wymaganym ochroną osobistych praw autorskich
uczestnika konkursu,
b) operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie, jeżeli organizacja
i przeprowadzenie konkursu będzie wymagało tego typu usług,
c) uprawnione organy władzy publicznej, w zakresie w jakim przekazanie danych
osobowych uczestnika konkursu tym organom będzie wymagane powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

12. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników
konkursu odbiorcom w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym za
wyjątkiem ewentualnego rozpowszechniania pracy konkursowej poza granicami Polski
w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 11 lit a) Regulaminu.
13. Administrator danych będzie przechowywał dane osobowe przez okres nie krótszy niż
niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
14. Osoba, której dane dotyczą, w tym uczestnik konkursu, ma prawo do:
a) żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących jej danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
15. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez uczestników
konkursu nie jest wymogiem ustawowym, jednak w zakresie uczestnictwa w konkursie
i udzielonej licencji jest wymogiem umownym, wymaganym przez Administratora
danych, przy czym osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania,
jednak konsekwencją niepodania przez nią niezbędnych danych jest brak możliwości
zawarcia umowy z Administratorem danych.
16. Danych osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w systemie informatycznym Administratora danych, jednak nie będą
profilowane.
17. Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym
niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane; w przypadku planowania
przetwarzania danych w innym celu, niż cel, dla którego dane zostały zebrane
Administrator zobowiązany jest uzyskać w tym zakresie ewentualną dodatkową zgodę
oraz wykonać obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO.
§9
Prawa autorskie w stosunku do prac konkursowych
1. ZWK OHP będzie uprawniona do korzystania z prac konkursowych na podstawie
udzielonych przez uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego
nieodpłatnej, nieodwołalnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie lub co do miejsca
licencji. Licencja zostanie udzielona na wszelkich znanych w chwili jej udzielenia
polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach określonych w art. 50 i art. 75
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i będzie
obejmowała prawo do udzielania w celach niekomercyjnych na tych samych zasadach
sublicencji innym komendom Ochotniczych Hufców Pracy. Korzystanie przez ZWK
OHP z prac konkursowych na podstawie licencji będzie dozwolone w dowolnym
prawnie dopuszczalnym i zgodnym z zasadami współżycia społecznego celu.
2. ZWK OHP będzie w każdym czasie przestrzegała ochrony osobistych praw autorskich
uczestników konkursu przysługujących im w stosunku do praw konkursowych.

§ 10
Dodatkowe informacje
1. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Centrum Edukacji i pracy
Młodzieży w Szczecinie pod numerem tel. 91 812 79 81 w. 121 lub 130 lub 137, e-mail:
ceipm.szczecin@ohp.pl.
2. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Zachodniopomorskiej
Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie www.zachodniopomorska.ohp.pl.
3. Załącznik nr 1 – oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego – zgodnie z Regulaminem
niniejszego Konkursu powinien być dołączony do przesłanej pracy co stanowić będzie
o zakwalifikowaniu się do ww. Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach
zostaną
niezwłocznie
opublikowane
na
stronie
internetowej
ZWK
OHP
w Szczecinie www.zachodniopomorska.ohp.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
6. Organizator Konkursu może odwołać organizację Konkursu w przypadku małego
zainteresowania uczestników.
Objaśnienia do użytych skrótów w Regulaminie i załącznikach:
ZWK OHP – Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ECAM – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

Zatwierdził:
.........................................

