Załącznik nr 1
do Uchwały nr ………..

REGULAMIN
konkursu „Najlepsze EKOSOŁECTWO”
CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Organizatorem Konkursu „Najlepsze EKOSOŁECTWO” jest Województwo Łódzkie.
2. Konkurs jest organizowany na terenie województwa łódzkiego.
3. Konkurs „Najlepsze EKOSOŁECTWO” jest uhonorowaniem sołectw oraz wyróżnieniem lokalnej społeczności, która
podejmuje różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska i kształtuje współodpowiedzialność mieszkańców za
swoją „Małą Ojczyznę” poprzez rozumienie czystego środowiska naturalnego jako dobra wspólnego.
§2
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb Konkursu „Najlepsze EKOSOŁECTWO”.

CZĘŚĆ II
KONKURS „Najlepsze EKOSOŁECTWO”
§3
Wnioski zgłaszane do konkursu oceniane są w dwóch kategoriach :
1) Najlepsze Ekosołectwo;
2) Nagroda Internautów.
§4
1. Wyniki konkursu Organizator ogłosi podczas uroczystej gali Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, która
odbędzie się 7 października 2019 r. oraz na oficjalnej stronie internetowej Województwa Łódzkiego. Podmioty
nominowane, powiadamiane będą indywidualnie, o przyznanych nominacjach i zaproszone do udziału w gali.
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2. Laureaci i nominowani w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy. Dodatkową nagrodą dla laureatów
konkursu jest półstronicowy artykuł w listopadowym numerze łódzkie.pl.

CZĘŚĆ III
TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW
§5
1. Sołectwo, które chce wziąć udział w konkursie przesyła do Organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną na
stronie internetowej– http://bioeconomy.lodzkie.pl/.
2. Karta zgłoszenia musi spełnić następujące warunki:
a)

być kompletnie wypełniona (warunkiem udziału w konkursie jest podejmowanie działań we wszystkich
dziedzinach wymienionych w kryteriach konkursowych),

b)

zostać przesłana w nieprzekraczalnym terminie, podanym na oficjalnej stronie internetowej oraz karcie
zgłoszeniowej,

c)

być zaakceptowana przez osobę upoważnioną reprezentującą kandydata.

3. Spośród kandydatów zgłoszonych do konkursu w ramach pierwszej kategorii Zespół Oceniający wskaże 3
nominowane sołectwa oraz wyłoni spośród nich laureata (przy ocenie pod uwagę brane będzie: poprawność
odpowiedzi, atrakcyjność ekosołectwa, punktacja).
4. W przypadku kategorii Nagroda Internautów (najlepsze ekosołectwo zdaniem mieszkańców) - konkurs przebiega
w dwóch etapach:
- etap I - ocena zgłoszeń i nominacja maksymalnie 10 sołectw do II etapu (wyboru dokonuje Zespół Oceniający
zgodnie z pkt 3);
- etap II - wyłonienie laureata przez Internautów. Głosowanie odbywać się będzie poprzez stronę internetową
http://bioeconomy.lodzkie.pl
5.

Każdy nominowany zobowiązuje się do dostarczenia 5 zdjęć wysokiej rozdzielczości w terminie 7 dni od
otrzymania informacji o nominacji, na podstawie których stworzona zostanie krótka prezentacja multimedialna
wyświetlana podczas gali. Finaliści konkursu, udzielają organizatorowi prawa do

bezpłatnego korzystania,

edytowania, publikowania i swobodnego powielania swojego imienia i nazwiska oraz przesłanych zdjęć, które
dostarczył w związku z udziałem w Konkursie, w tym w szczególności do opracowań i publikacji materiałów
marketingowych, promocyjnych, medialnych, filmów i innych materiałów, gdy takie materiały przeznaczone są dla
odbiorców

wewnętrznych

lub

zewnętrznych.

Składający

zdjęcia

ponoszą

pełną

odpowiedzialność

odszkodowawczą. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że dostarczone zdjęcia nie
będą naruszały praw osób trzecich oraz że ich rozpowszechnienie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do
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ochrony wizerunku przedstawianych osób. Dostarczenie fotografii, na których znajdują się wizerunki osób jest
równoznaczne z posiadaniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku tych osób w celach związanych z
konkursem w zakresie opisanym w Regulaminie.

CZĘŚĆ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem
w konkursie, a także kosztów związanych z organizacją uroczystości wręczenia nagród, w tym działań
promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
2. Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu są związani z regulaminem.
3. Zgodnie z art.13 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, dalej
zwane „RODO”) informujemy, że:


Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi (90-051) Al.
Piłsudskiego 8.



Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres email: iod@lodzkie.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora danych.



Podane dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą o samorządzie województwa,
b) w zakresie korzystania z usługi newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody, którą można wycofać
w każdym czasie.



Dane będą przechowywane przez okres trwania konkursu, jego rozliczenia a następnie przekazane na archiwum
zakładowego i przechowywane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt.



Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO.



Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.



Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
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Przekazane dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale niezbędne do udziału w konkursie. Niepodanie danych
uniemożliwi udział w Konkursie.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej http://bioeconomy.lodzkie.pl
5. Kandydatom, nominowanym, jak też laureatom Nagrody, z tytułu uczestnictwa w konkursie, nie przysługują wobec
Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
6. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec.
7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
8. Organizator Konkursu oraz osoby wchodzące w skład Zespołów Oceniających wskazanych w § 5 ust. 3 i 4
zobowiązani są do nieujawniania żadnych informacji dotyczących przesłanych wniosków, uczestników i przebiegu
Konkursu.
9. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Prawno-Organizacyjny, Al.
Piłsudskiego 12 / 90-051 Łódź, adres mailowy: magdalena.dmochowska@lodzkie.pl
10. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
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