Regulamin konkursu „Profilaktyka z Bakcylem”
I.

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu „Profilaktyka z Bakcylem” (Konkurs) jest Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok
(ROPS w Białymstoku) oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Białymstoku,
ul. Sienkiewicza, 15-003 Białystok (KWP w Białymstoku).
II. CEL KONKURSU
Konkurs organizowany jest w ramach Porozumienia zawartego w Białymstoku w dniu
15 lutego 2013 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku,
a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, w celu realizacji „Programu
przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”.
Celem Konkursu jest propagowanie pozytywnych zachowań, postaw oraz zainteresowań
i talentów dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego stanowiących alternatywny sposób
spędzania wolnego czasu, a tym samym zapobiegających powstawaniu niedostosowania
społecznego wynikającego z eksperymentowania z legalnymi i nielegalnymi substancjami
psychoaktywnymi.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1.
2.
3.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-18 lat z terenu województwa
podlaskiego.
W Konkursie mogą wziąć udział zespoły liczące do 3 osób.
W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu jest niepełnoletni, w wieku od 14 do 17 roku
życia, decyzję o wzięciu udziału w Konkursie podejmuje przedstawiciel ustawowy
dziecka.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs polega na zaprezentowaniu siebie i swojej pasji w dowolnej, oryginalnej
i atrakcyjnej formie - filmu/ zdjęcia/ rysunku/ eseju itp. (Praca konkursowa).
2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, powinna do dnia 30 września 2013
roku dostarczyć/przesłać do ROPS w Białymstoku:
 Formularz zgłoszeniowy (załącznik do Regulaminu).
 Pracę konkursową (w jednym z rozszerzeń plików komputerowych: .jpg, .doc, .pdf,
.mov, .avi, .pps, .mp3) na płycie CD lub DVD wraz z krótką informacją o uczestniku.
Powyższy materiał konkursowy można dostarczyć osobiście do siedziby ROPS
w Białymstoku (II p., pok. 123), lub przesłać pocztą (z dopiskiem Konkurs „Profilaktyka

z Bakcylem”) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok (w tym przypadku decyduje data stempla
pocztowego).
3. Materiał konkursowy dostarczany jest do siedziby ROPS w Białymstoku na koszt
nadsyłającego.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby powołane w skład Komisji oceniającej
nadesłane prace konkursowe oraz ich krewni.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych
niniejszym Regulaminem.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora konkursu:
 www.rops-bialystok.pl
 www.podlaska.policja.gov.pl
V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Przesłanie Organizatorowi Pracy Konkursowej przez Uczestnika Konkursu jest
równoznaczne:
 z zapewnieniem, iż Uczestnik Konkursu posiada autorskie prawa majątkowe do
przekazanych materiałów, w których wskazuje siebie jako autora i przenosi je na
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Komendę Wojewódzką
Policji w Białymstoku w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego
rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Komenda Wojewódzka Policji
w Białymstoku uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń
Konkursu.
Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika Konkursu przeniesione
nieodpłatnie na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na
stronach internetowych ROPS i Podlaskiej Policji oraz we wszelkich materiałach
promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do
obrotu,
 z zapewnieniem, iż Uczestnik Konkursu przy tworzeniu Pracy konkursowej w żaden
sposób nie naruszył praw autorskich ani innych praw osób trzecich,
 z oświadczeniem, iż osoby występujące na Pracy konkursowej wyraziły zgodę na
przesłanie Pracy i stwierdziły, że Praca ta nie naruszy ich dóbr osobistych,
 z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
ze zm.) przez Organizatora do celów realizacji niniejszego Konkursu.
2. Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do zwrotu Pracy konkursowej.
3. Organizator Konkursu nie odpowiada za zniszczenie Pracy konkursowej w czasie jej
transportu.
1.

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1.
2.

Konkurs odbywa się w jednym etapie.
Prace konkursowe będzie oceniać Komisja Konkursowa złożona z pracowników ROPS
w Białymstoku oraz Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku.

Komisja spośród prac konkursowych wyłoni zwycięską pracę oraz prace wyróżnione.
Prace niespełniające założeń niniejszego Regulaminu, bądź nadesłane po terminie, nie
będą brane pod uwagę Komisji Konkursowej.
5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
 sposób zaprezentowania swojej pasji,
 znaczenie Pracy konkursowej dla idei Konkursu.
3.
4.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 31 grudnia 2013 roku na stronach:
 www.rops-bialystok.pl
 www.podlaska.policja.gov.pl
2. O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni odrębną
informacją.
1.

VIII. NAGRODY
1.
2.
3.
4.
5.

Organizator Konkursu przyzna jedną nagrodę główną.
Organizator Konkursu przyzna także, obok nagrody głównej, dwa wyróżnienia.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wręczenia większej lub mniejszej liczby
wyróżnień w przypadku wysokiego lub niskiego poziomu Konkursu.
Organizator Konkursu ma prawo do nie przyznania nagród i wyróżnień w przypadku
małego zainteresowania Konkursem.
Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

IX. INNE POSTANOWIENIA
1.
2.
3.
4.
5.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest jedynym dokumentem
określającym zasady Konkursu.
Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne (od werdyktu nie przysługuje
odwołanie).
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w siedzibie ROPS
w Białymstoku przy ul. Kombatantów 7 ( II p., pok. 123) lub telefonicznie: 85-744-71-71
oraz w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
tel.: 85-670-33-15.

