REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
NA MEM internetowy i animację w formacie GIF
ogłaszany w ramach Kampanii
„Narkotyki i dopalacze zabijają”

§1.
OGŁOSZENIE KONKURSU
1.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej „Organizator") ogłasza konkurs,
którego
w

przedmiotem

formacie

GIF,

jest

stworzenie

dotyczących

MEMU

zapobiegania

i

internetowego
przeciwdziałania

i

animacji

uzależnieniu

od narkotyków i dopalaczy, zwanych dalej pracą konkursową.
2.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa
uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

3. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki
i dopalacze zabijają" i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na
temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.
4.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia.

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się
z maksymalnie trzech osób,

dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (dalej

„Uczestnik").
6.

Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 MEMY internetowe
i 3 animacje w formacie GIF.

7. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu.
§2.
ZASADY KONKURSU
1.

Konkurs jest jednoetapowy.

2. W konkursie będą oceniane prace konkursowe w dwóch odrębnych kategoriach na MEM internetowy i animację w formacie GIF.
3.

Nagrody w konkursie przyznane będą twórcom najlepszych prac konkursowych, które
wyłoni Komisja spośród prac konkursowych zgłoszonych do konkursu.

4.

Przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla twórców najlepszych prac które zajmą
pierwsze (miniwieża), drugie (tablet) i trzecie miejsce (hulajnoga) w obu kategoriach
konkursowych. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub
wyróżnień.

5.

Prace nagrodzone w konkursie zostaną opublikowane na stronach internetowych
i w mediach społecznościowych Organizatora oraz mogą zostać wykorzystane podczas
kampanii przeprowadzanych przez Organizatora.

6.

Prace zgłoszone do konkursu oceniać będzie Komisja powołana przez dyrektora lub
zastępcę

dyrektora

Departamentu

Wewnętrznych i Administracji.

Porządku

Publicznego

Ministerstwa

Spraw

7.

Decyzje podejmowane przez Komisję są autonomiczne i mają charakter ostateczny.
§3.
PRZEBIEG KONKURSU

1.

Praca zgłoszona do konkursu musi być zgodna z celem i tematem konkursu
określonymi w § 1 ust. 1 -3 niniejszego regulaminu.

2.

Opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża zgodę na publikację pracy na stronach
internetowych Organizatora, w mediach, w mediach społecznościowych (Facebook,
twitter itd.joraz na innych stronach internetowych w celach

profilaktyczno-

edukacyjnych.
3.

Prawa autorskie prac zgłaszanych do udziału w konkursie nie mogą być w żaden
sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

4.

Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku
zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej prac zgłaszanych do
konkursu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej
wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą
wyłącznie na Uczestnika.

5.

MEM internetowy i animację w formacie GIF do udziału w konkursie należy dostarczyć
na płytach CD/DVD.

6. Zgłaszana animacja w formacie GIF musi być zarejestrowana w jakości min. Fuli HD
oraz dostarczona również na płytach CD/DN/D.
7.

Animacja nie może zawierać żadnych gotowych elementów (np. cliparty czy obrazy
pobrane z internetu).

8. Warunkiem formalnym zgłoszenia prac do udziału w konkursie jest szczegółowe
wypełnienie i podpisanie załącznika - formularza zgłoszeniowego do konkursu
„Narkotyki i dopalacze zabijają", wraz z oświadczeniami opiekuna prawnego
i

Uczestnika

(załącznik

dostępny

do

pobrania

na

stronie

internetowej:

razembezpieczniej.mswia.gov.pl)
i przesłanie do Organizatora wraz z pracą konkursową, do dnia 15 maja 2019 roku
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Porządku Publicznego
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
z dopiskiem „Narkotyki i dopalacze zabijają"
lub dostarczenie bezpośrednio, do Biura Podawczego w budynku Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2a, w godzinach 8.15 - 16.00.
9.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń:
1)

niespełniających wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie;

2)

naruszających

dobre

obyczaje

(w

rozumieniu

obowiązującego

prawa),

a w szczególności zawierających treści pornograficzne, propagujących piractwo
fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych,
wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały;
3)

naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie i/lub prawo w zakresie
ochrony wizerunku;

4)

których jakość wykonania powoduje, że są nieczytelne.

10. Zgłoszenia dostarczane są Organizatorowi na koszt Uczestnika.
11. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych/nadesłanych do udziału w konkursie, prac
zdyskwalifikowanych lub z niego wyłączonych.
12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia
źle zabezpieczonych materiałów przesyłanych na konkurs.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
§4
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

1. Opiekun prawny Uczestnika zgłaszając prace do konkursu oświadcza że:
1) posiada pełne prawo do dysponowania pracą zgłaszaną do konkursu oraz,
że przysługują mu prawa autorskie majątkowe do materiału, które nie są
ograniczone na rzecz osób/stron trzecich;
2) osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji,
wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich
wizerunku w intrenecie.
2.

Opiekun

prawny

Uczestnika

ponosi całkowitą

i

niczym

nieograniczoną

odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec
Organizatora, a powstałych w związku z pracą zgłoszoną do konkursu i zawartych
w niej treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób/stron trzecich, w tym także za
wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.
3.

Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, iż MEM internetowy i animacja w formacie GIF
nie były wykorzystywane do udziału w innym konkursie.

4.

Poprzez

przystąpienie

do

konkursu,

opiekun

prawny

Uczestnika

oświadcza,

iż w przypadku nagrodzenia zgłoszonej pracy konkursowej, przenosi nieodpłatnie z dniem ogłoszenia wyników konkursu - na Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na
wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191,
z późn. zm.), tj.:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzania
określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których pracę konkursową
utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony
w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie pracy konkursowej
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
5.

W zakresie, o którym mowa w ust. 4, do czasu ogłoszenia wyników konkursu, Uczestnik
upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przesłanego na konkurs
MEMU internetowego i animacji w formacie GIF dla potrzeb realizacji celu konkursu,
w szczególności jego oceny przez Komisję.

6.

W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, opiekun prawny Uczestnika
wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie
nagrodzoną pracą konkursową na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa
w ust. 4.

7.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz
z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do
zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności
egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Uczestnikowi
nie przysługuje z tego tytułu odrębna odpłatność.
§5.
INNE POSTANOWIENIA

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn.
zm.) i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia
terminów konkursu w każdym czasie.

3.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

4.

Okres publikowania danych osobowych oraz wizerunku laureatów będzie trwał do
31 grudnia 2019 r., a okres przechowywania danych osobowych został określony na
5 lat od dnia ogłoszenia konkursu.

5.

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje o Organizatorze:
1) dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu będą przetwarzane przez
Organizatora z siedzibą i adresem przy ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa.
W celu skontaktowania się z Organizatorem, Uczestnik może dzwonić pod
numer 22 60 162 89/ pisać na adres e mail adam.goszczynski(5>mswia.gov.pl;
2) Organizator posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych. Jest to osoba,
z którą może się Uczestnik kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania

danych

z przetwarzaniem

osobowych

danych.

oraz

korzystania

Z Inspektorem

Ochrony

z praw
Danych

związanych
można

się

kontaktować poprzez adres mailowy iod@mswia.gov.pl;
3) dane osobowe podane w formularzu lub później w trakcie trwania konkursu,
będą przetwarzane w celu naboru prac i przeprowadzenia konkursu, publikacji
informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stornie internetowej
Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

i

w

mediach

społecznościowych (facebook, twitter itd.), a także w celach archiwalnych
i

rozliczalności

wymaganej

przepisami

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (EU) 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) (Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1);
4) Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikowi konkursu
wzięcie w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie,
opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów;
5) Osoby których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne dla celów, dla których
zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują
prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby
te kwestionują, prawidłowość danych, Organizator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których
dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby
te wniosły sprzeciw wobec przetwarza danych - do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów administratora nad postawą takiego sprzeciwu,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Organizatorowi zorganizowania konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu
nagród; w zakresie jaki dotyczy wykonywania obowiązku pobrania zaliczek na podatek
dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe
i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
6.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela

Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA

Tel. 22 60 147 05
Tel. 22 60 162 89
Adres e-mail: anna.rodek(a)mswia.gov.pl, adam.goszczvnski@mswia.gov.pl;

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Porządku Publi cznego
Ministerstwa Spraw W<
ch^Administracji
Dariusz Minkiewicz

...

naczelnik

f

Spraw Wc

ulicznego

pętanych

