Regulamin konkursu „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Wojewódzkiego konkursu ,, SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego” jest
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź,
2. Patronem Honorowym konkursu jest Marszałek Województwa Łódzkiego- Grzegorz Schreiber
3. Podstawowe zwroty i pojęcia używane w Regulaminie konkursu:
Organizator – Województwo Łódzkie,
Patron Honorowy – Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber,
Uczestnik – Sołtys, który został zgłoszony w konkursie,
Partner – to podmioty wspierające organizacyjnie i promocyjnie konkurs,
Konkurs – Wojewódzki konkurs ,,SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego’’,
Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora,
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adres pm1@lodzkie.pl
lub nr tel.: 42 663 36 00,
h) Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, ze zm.).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§2
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz
społeczności lokalnej.
2. Promocja walorów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych województwa łódzkiego.
§3
Postanowienia ogólne
1. Konkurs odbędzie się w terminie 11.03.2021r. – 30.05.2021 r.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium województwa łódzkiego.
3. Tytuł „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego” przyznaje się tylko raz w bieżącym roku
kalendarzowym.
4. W toku konkursu wyłonionych zostanie nie więcej niż 3 laureatów z terenu województwa
łódzkiego, którzy otrzymają tytuł „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego” .
5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego w Łodzi pod adresem www.lodzkie.pl.

6. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Promocji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod nr. tel. 42 663 36 00.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

§4
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie, jako kandydat do tytułu „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego” może
zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję sołtysa, co najmniej przez cały rok 2020.
2. Kandydata do tytułu „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady
sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW
itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady
gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.
3. Kandydatem do udziału w konkursie nie może być osoba, która została pozbawiona mandatu
uchwałą rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu.
4. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie http://konkurs-soltys.lodzkie.pl/.
5. Zgłoszenia należy składać poprzez wypełnienia odpowiedniego formularza na stronie
http://konkurs-soltys.lodzkie.pl/
oraz
dołączenie
skanu
wypełnionego
formularza
zgłoszeniowego.
6. Po złożeniu zgłoszenia nie jest możliwe jego uzupełnienie. Zgłoszenia niekompletne zostaną
odrzucone przez Kapitułę Konkursową.
7. Wykluczeniu z konkursu podlegają kandydaci do tytułu „SOŁTYS NA PLUS Województwa
Łódzkiego”, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub których zgłoszenie będzie zawierało nieprawdziwe informacje o nich albo o ich
osiągnięciach.
§5
Przebieg Konkursu
1.
2.
3.
4.

Konkurs odbywa się na stronie: http://konkurs-soltys.lodzkie.pl/.
Zgłaszanie uczestnika odbywa się w terminie 11.03.2021r. – 30.05.2021 r.
Laureatami konkursu zostaną nie więcej niż 3 osoby.
Laureatów wyłoni Kapituła Konkursowa.
§6
Kapituła

Kapituła konkursu zostanie powołana przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
W skład Kapituły mogą wejść przedstawiciele Partnerów.
Członkostwo w Kapitule oraz udział w jej pracach mają charakter nieodpłatny.
Pracą Kapituły kieruje przewodniczący Kapituły, który rozstrzyga wszelkie wątpliwości lub
ewentualne kwestie sporne.
5. Decyzja Kapituły w przedmiocie wyłonienia nie więcej niż 3 laureatów konkursu, jest decyzją
ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
1.
2.
3.
4.

§7
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Dożynek Województwa Łódzkiego lub
w innym wyznaczonym terminie.
2. Laureaci zostaną powiadomieni o wyborze telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub pocztą
elektroniczną.
3. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.lodzkie.pl
§8
Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe statuetki.
2. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub pocztą
elektroniczną o terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród.
3. Laureatom konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia praw do uzyskania nagrody na
osoby trzecie.
§9
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Zarząd Województwa
Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawie przetwarzania danych osobowych, drogą elektroniczną na adres iod@lodzkie.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu,
a w przypadku przyznania nagród również w celu publikacji informacji o laureatach na stronie
internetowej www.lodzkie.pl.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest:
a) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) w związku
z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
b) w zakresie wizerunku podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która obejmuje zgodę z art. 6 ust. 1
lit. a) RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych osób biorących udział w Konkursie będą przedstawiciele
Organizatora przeprowadzający Konkurs, członkowie Kapituły Konkursowej oraz użytkownicy strony
internetowej www.lodzkie.pl a ponadto dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procedury konkursowej oraz późniejszych
działań informacyjno-promocyjnych a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych
przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu
zakończenia procedury konkursowej.
7. Osoby biorące udział w Konkursie mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych
w art. 17 i 18 RODO.
8. W zakresie w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek) osoby biorące
udział w Konkursie mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

9. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO przysługuje osobom
biorącym udział w Konkursie prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, osobom biorącym udział
w Konkursie przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w Wydziale Projektów Promocyjnych Departamentu
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
2. Dodatkowe informacje udzielane są w Sekretariacie Departamentu Promocji - telefon: 42 663 3600.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez
Uczestników Konkursu.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu, jego przerwania lub
unieważnienia bez podania przyczyny.
5. Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora, który zastrzega sobie prawo
zmiany Regulaminu, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru
zwycięskich projektów, w każdym momencie, bez podawania przyczyn. Regulamin dostępny jest
na stronie www.lodzkie.pl.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Wzięcie
udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę
na publikację danych osobowych laureatów uczestników Konkursu.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa. Sprawy Regulaminem rozstrzyga Kapituła Konkursowa, której decyzje są ostateczne.

Załączniki:
Załącznik 1:
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU „SOŁTYS NA PLUS WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO”.
Załącznik 2:
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

