
Regulamin 
 

Konkursu „Zdrowy styl życia” 
 

 
I. ORGANIZATOR 

Sołtys  i  Rada  Sołecka 

Orsk  
TEL. 76 843 91 10 oraz 792 13 11 80 
e-mail: piecyk.magdalena@wp.pl 
 
II. CEL KONKURSU: 

* Kultywowanie i promowanie „Zdrowego stylu życia”. 

 

III. UCZESTNICY  
1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy – rodziny Sołectwa Orska. 

2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: 
 

* 15 lat i więcej. 

* Rodzinnie. 

 
IV. TEMATYKA PRAC 
* Uzyskanie prac – fotoksiążka (od 10 do 16 zdjęć) ze zdjęciami przepisów i uczestników wykonujących dane 

potrawy oraz jak promują zdrowy styl życia, które będą charakteryzowały się pomysłowością, oryginalnością  

i czytelnością, powinny kojarzyć się z promocją zdrowego stylu życia oraz celem konkursu. 
 
V. WYKONANIE PRACY 

- 1 prace w danej kategorii – format dowolny - wykonane przez mieszkańców - rodziny Sołectwa Orsk. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdą pracę należy przekazać na płycie CD i podpisać: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon 
kontaktowy.  

2. Prace składać osobiście 

Świetlica Orsk 

tel. 76 843 91 10  
3. Prace na konkurs stają się własnością organizatora. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie 

zdobyły żadnego miejsca. Płyty z zwartością prac po przebytym konkursie zostaną zniszczone w niszczarce do płyt.  
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. 

5. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa dnia 06.11.2020 r. 
6. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody w każdej kategorii.  

Decyzje Jury są ostateczne. 

 
7. RODO:  
*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach 

wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 
z 2018r., poz.1986 z późn. zm.  
*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Sołectwo Orsk wizerunku swojego /dziecka biorącego udział w 
konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu.  
* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu 

do treści danych swoich /dziecka, poprzez poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej 

zgody. 
 
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO 

 
Wszelkich informacji udzielają organizatorzy 

76 843 91 10 oraz 792 13 11 80 



KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS „Zdrowy Styl Życia” 

Sołtys i Rada Sołecka Orsk 

 

Imię i Nazwisko Uczestnika ................................................................................... 

 

Wiek Uczestnika (data urodzenia) ......................................................................... 

 

Adres zamieszkania ............................................................................................... 

 

Telefon kontaktowy ................................................................................................ 

 

Kategoria........................................................................ 
 
 

 

* Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 
w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.  
* Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Sołectwo Orsk wizerunku swojego 
/dziecka biorącego udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości 
publicznej wyników konkursu.  
* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu 

przysługuje prawo dostępu do treści danych swoich /dziecka, poprzez poprawienie ich oraz żądania ich 

usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 
 
 

 

.................................. 

 
 

 

.................................. 
 

/podpis zgłaszającego/ 
 
/podpis opiekuna/ 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwie tnia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej  
RODO 


