
 

1 
 

Regulamin Konkursu „Smart Villages dziś i jutro" 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA  
1. Konkurs "Smart Villages dziś i jutro" ma na celu zainteresowanie mieszkańców 

tematyką SV i rozwojem lokalnym, a tym samym przekonanie i utrwalenie świadomości 
o pozytywnych wymiarach włączenia się i współdziałania na rzecz społeczności 
lokalnej. 

2. Konkurs ma pobudzić kreatywność i "otworzyć umysły" mieszkańców na możliwości i 
wyzwania wynikające z rozwoju nowych technologii. 

3. Konkurs upowszechniania ideę Smart Villages jako kierunku rozwoju lokalnego z 
uwzględnieniem współczesnych wyzwań i przemian społecznych. 

4. Konkurs ma na celu integrację międzypokoleniową mieszkańców gminy. 
II. ORGANIZATORZY  

Głównym organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Perła Pękowic”, ul. Ojcowska 
13, 32-087 Pękowice, jako realizator - na podstawie programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich – konkursu NOWEFIO 2021, ogłoszonego przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - zadania pn. "Wsi 
cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić,  aby polska wieś była smart, a ludzie żyli 
szczęśliwiej". 

III. TERMIN I MIEJSCE   
1. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2022 r., a kończony 13 stycznia 2023 r. 
2. Termin nadsyłania prac jest tożsamy z terminem rozpoczęcia i zakończenia Konkursu 

o którym mowa w pkt. III.1. 
3. Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa, w ciągu dwóch tygodni , oceni i 

nagrodzi prace. 
4. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej na adres 

adamdabrowski.mail@gmail.com lub dostarczyć osobiście do budynku sołeckiego w 
Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice – po uprzednim kontakcie 
telefonicznym, pod numerem 512 251 570. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie brać mogą udział wszyscy mieszkańcy gminy. Osoby niepełnoletnie za 
zgodą opiekunów prawnych. 

2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

3. Warunkiem udziału w konkursie będzie dostarczenie elektroniczne lub osobiste wg 
zasad wskazanych w pkt. III.4., pracy konkursowej oraz podpisanych osobiście lub 
przez opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika: 

a) karty zgłoszenia; 

b) zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z potwierdzeniem 
zapoznania się z informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych; 

c) oświadczenia o wykorzystaniu wizerunku, przesyłaniu informacji 
promocyjnych związanych z realizacją konkursu i zadania, o jakim mowa w 
pkt. II. niniejszego Regulaminu; wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z 
Regulaminem Konkursu. 

4. Wzory dokumentów, o których mowa w pkt. IV.3. stanowią załączniki 1, 2, 3 do 
niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik konkursu wybiera formę przygotowania pracy (np. tekst, nagranie, obraz, 
grafika, wiersz, piosenka, video, rzeźba, makieta, etc.) oraz formę (elektronicznie lub 
osobiście) jej przesłania do oceny wraz z wymaganymi dokumentami. 

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom żadnych materiałów do wykonania prac 
konkursowych.  
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V. NAGRODY I ZASADY KONKURSOWE 

1. Zgłoszone prace klasyfikowane będą na podstawie kart zgłoszenia w trzech grupach 
wiekowych, tj. 

a. grupa 1 – dzieci i młodzież do 18 r.ż.  
b. grupa 2 – dorośli od 18 r.ż. do 50 r.ż. 
c. grupa 3 – seniorzy w wieku 50+ 

2. W każdej z grup wiekowych wybrane zostaną 3 najlepsze prace, które otrzymają 
nagrody. 

3. W przypadku, jeśli w grupie wiekowej zostanie złożonych mniej niż 4 prace, wówczas 
nagrody zostaną przyznane wszystkim uczestnikom w danej kategorii wiekowej. 

4. W przypadku, jeśli w grupie wiekowej zostanie złożonych mniej niż 3 prace, wówczas 
dopuszcza się nagrodzenie większej liczby osób w pozostałych kategoriach 
wiekowych. 

5. Wyboru prac dokona Komisja Konkursowa, w której skład będą wchodzić m.in. 
koordynator projektu, osoba reprezentująca Wnioskodawcę, a także osoby 
reprezentujące lokalne sektor pozarządowy i samorządowy. 

6. Dopuszcza się przyznanie nagrody specjalnej przez Komisję Konkursową. 

7. Termin i formę przekazania nagród Organizator ustali po rozstrzygnięciu konkursu z 
uwzględnieniem finansowania realizacji projektu przez NIW-CRSO. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszystkich uczestników konkursu obowiązuje niniejszy Regulamin.  
2. Organizator może przeprowadzać z uczestnikami wywiady, robić im zdjęcia i filmować 

na potrzeby promocyjne wydarzenia oraz realizowanego zadania, o jakim mowa w 
pkt. II. niniejszego Regulaminu i wykorzystać je na stronie Organizatora 
https://wzielonkach.pl/ i mediach społecznościowych 
https://www.facebook.com/perlapekowic.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym 
świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 
przedstawiających uczestników konkursu. Mogą one być wykorzystane przez 
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz 
mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na 
potrzeby promocji imprezy oraz realizowanego zadania, o jakim mowa w pkt. II. 
niniejszego Regulaminu i jego rozliczenia z finansującym to zadanie, tj. Narodowym 
Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a 
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na to poprzez podpisanie odpowiedniego 
Oświadczenia, o jakim mowa w pkt.IV.3. 

4. Uczestnik poprzez podpisanie odpowiedniego Oświadczenia, o jakim mowa w 
pkt.IV.3., wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych 
osobowych na potrzeby organizacji, realizacji i promocji Konkursu, a także w celu 
przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach organizowanych w 
ramach zadania, o jakim mowa w pkt II. niniejszego Regulaminu, zgodnie z 
Rozporządzeniem 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).  

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podawania przyczyn.  
6. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku 
konieczności jego dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych. 

7. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Organizatora 
https://wzielonkach.pl/.  

  

https://wzielonkach.pl/
https://www.facebook.com/perlapekowic
https://www.niw.gov.pl/
https://www.niw.gov.pl/
https://wzielonkach.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – karta zgłoszenia 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA W KONKURSIE „Smart Villages dziś i jutro" 
 
 

Imię i nazwisko uczestnika:  
 
 
 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (dot. 

uczestników niepełnoletnich) 
 
 
 
 

Kategoria wiekowa (zaznaczyć właściwą) grupa 1 – dzieci i młodzież do 18 r.ż.  
 

grupa 2 – dorośli od 18 r.ż. do 50 r.ż. 
 

grupa 3 – seniorzy w wieku 50+ 
 

Adres zamieszkania (w przypadku os. 

niepełnoletnich, podać adres  zamieszkania do opiekuna 
prawnego) 

 
 
 
 
 
 

Telefon kontaktowy (w przypadku os. 

niepełnoletnich, podać nr kontaktowy do opiekuna 
prawnego) 

 
 
 
 
 

E-mail kontaktowy (w przypadku os. niepełnoletnich, 

podać adres email do opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 

Tytuł pracy:  
 
 
 
 
 

Forma przygotowanej na rzecz konkursu 
pracy: 

 
 
 
 

 
…………………………………..                                                                                         ……..……………………………..  
miejscowość i data                                                                                 czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz 
z potwierdzeniem zapoznania się z informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/uczestnika niepełnoletniego danych osobowych w celu organizacji, realizacji i 
promocji Konkursu pn. „Smart Villages dziś i jutro” organizowanej przez Stowarzyszenie „Perła Pękowic” ul. Ojcowska 13, 32-
087 Pękowice jako realizator - na podstawie programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – konkursu NOWEFIO 2021, 
ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - zadania pn. "Wsi 
cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić,  aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej". a także w celu przesłania 
informacji o przyszłych imprezach realizowanych w ramach zadania (w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie), zgodnie 
z Rozporządzeniem 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) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do niniejszej 
zgody.  
 
 
…………………………………..                                                                                         ……..……………………………..  
miejscowość i data                                                                                 czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 
 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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, dalej: „Rozporządzenie 
Ogólne”), Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki informuje, że:  

I. Administratorem Pani/Pana/uczestnika niepełnoletniego danych osobowych będzie Stowarzyszenie „Perła 
Pękowic” ul. Ojcowska 13, 32-087 Pękowice. 

II. Pani/Pana/ uczestnika niepełnoletniego dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, kategorii wiekowej, adresu 
zamieszkania, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, wizerunku i głosu uwiecznionego na zdjęciach i nagraniach 
dokonanych w trakcie Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, realizacji i promocji Konkursu, w celu 
przesłania informacji o przyszłych imprezach w ramach zadania pn. "Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić,  aby 
polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej" (w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie) – na podstawie 
Pani/Pana/ opiekuna prawnego zgody (na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego), a także dla 

celów rozliczenia zadania z finansującym to zadanie, tj.  Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na 

podstawie Artykułu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora 
jest marketing usług Administratora oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi 
roszczeniami. 

III. Udostępnienie przez Pana/Panią/ opiekuna prawnego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
uczestnictwa w Konkursie.  

IV. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.  
V. Kategorie odbiorców Pani/Pana/ opiekuna prawnego danych osobowych: organy publiczne i inne podmioty - w 

przypadkach określonych przepisami prawa; osoby, które będą przeglądały stronę Administratora: 
https://wzielonkach.pl; media społecznościowe: https://www.facebook.com/perlapekowic , patroni honorowi i 
medialni Konkursu; podmioty działające na zlecenie Administratora i współpracujące z Administratorem w zakresie 
organizacji imprezy.  

VI. Pani/Pana/ opiekuna prawnego dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez 
Panią/Pana / opiekuna prawnego zgody na przetwarzania danych (przy czym nie dłużej niż 10 lat), przy czym po jej 
odwołaniu - przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego 
wynikających z uczestnictwa w imprezie zgodnie z kodeksem cywilnym.  

VII. Posiada Pani/Pan / opiekun prawny prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.  
VIII. Posiada Pani/Pan/ opiekun prawny także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych  
w Rozporządzeniu Ogólnym.  

IX. Posiada Pani/Pan / opiekun prawny również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: adamdabrowski.mail@gmail.com, pocztą 
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tradycyjną na adres ul. Ojcowska 13, 32-087 Pękowice. Konsekwencją wycofania zgody będzie jednakże brak 
możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

X. Ma Pan/Pani/ opiekun prawny prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana/ opiekuna prawnego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 
Ogólnego.  
 
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.  

 
 
 
 
…………………………………..                                                                                         ……..……………………………..  
miejscowość i data                                                                                 czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku, 
przesyłaniu informacji promocyjnych związanych z realizacją konkursu i zadania, o jakim 

mowa w pkt. II. niniejszego Regulaminu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z 
Regulaminem Konkursu. 

 
Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku, przesyłaniu informacji promocyjnych 
związanych z realizacją konkursu i zadania, o jakim mowa w pkt. II. niniejszego 
Regulaminu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu 

1. Wyrażam zgodę na: nieodpłatne rozpowszechnianie mojego/ podopiecznego wizerunku oraz głosu przez Stowarzyszenie 

„Perła Pękowic”, ul. Ojcowska 13/ 32-087 Pękowice, utrwalonych na fotografiach, filmach, nagraniach dźwiękowych 

wykonanych podczas Konkursu „Smart Villages dziś i jutro” poprzez publikację wizerunku i dźwięku w materiałach 

zdjęciowych, filmowych, nagraniach i prezentacjach na potrzeby promocyjne, wykorzystania w Internecie oraz na inne 

potrzeby komercyjne Stowarzyszenie „Perła Pękowic” zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 j.t. z późn. zm.). Wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających uczestników Konkursu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora Konkursu poprzez umieszczanie 

na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również 

na potrzeby promocji imprezy oraz realizowanego zadania "Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić,  aby polska wieś była 

smart, a ludzie żyli szczęśliwiej" i w procesie jego rozliczenia z finansującym to zadanie, tj. Narodowym Instytutem Wolności 

– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

…………………………………..                                                                                         ……..……………………………..  
miejscowość i data                                                                                 czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

 
 

2. Wyrażam zgodę na: przesyłanie przez Stowarzyszenie „Perła Pękowic” ul. Ojcowska 13, 32-087 Pękowice  informacji 

handlowych na potrzeby organizacji, realizacji i promocji Konkursu  drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 j.t.), a także w celu przesłania do uczestnika informacji 

o przyszłych imprezach organizowanych w ramach zadania pn. "Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić,  aby polska wieś 

była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej". 

 
 
…………………………………..                                                                                         ……..……………………………..  
miejscowość i data                                                                                 czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 
 
 
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Smart Villages dziś i jutro” i w pełni akceptuję jego warunki.  

 

…………………………………..                                                                                      ……..……………………………..  
miejscowość i data                                                                           czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 


