Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2021
§1
Postanowienia Ogólne
1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: Nauczyciel Roku 2021 (dalej
„Konkurs”).
2) Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Świdniku (21-040), al. Lotników
Polskich 24 (dalej „Organizator”).
3) Konkurs będzie trwał od dnia 1 października 2021 r. do dnia 15 października 2021 r.
4) Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
5) Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dobrych nauczycieli dla całej
społeczności oświatowej w Świdniku oraz przyznanie tytułu: Nauczyciel Roku 2021.
6) Fanpage Świdnik Wysokich Lotów, Głos Świdnika, MOK w Świdniku, Powiat LSW, Kino Lot,
Świdnik.TV zwane dalej „Mediami Społecznościowymi”.
7) www.swidnik.pl; www.glosswidnika.pl oraz drukowane wydanie Głosu Świdnika zwane dalej „Prasą”.
§2
Uczestnicy Konkursu
1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej,
szkole ponadpodstawowej lub placówce oświatowej na obszarze Świdnika (dalej „Uczestnik”).
2) Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a) członkowie władz i pracownicy Organizatora;
§3
Przystąpienie do Konkursu
1) Do udziału w Konkursie konieczne jest:
a) uzyskanie nominacji w specjalnie utworzonym poście w Mediach Społecznościowych
b) złożenie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2) Przyjmowanie nominacji zgłoszeniowych przez Organizatora nastąpi od 1 do 6 października 2021 r.
§4
Pula nagród
1) Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie fundują sponsorzy oraz Organizator
2) Laureat Konkursu otrzyma certyfikat oraz zaproszenie do wystąpienia w Świdnik.TV w formie wywiadu.
3) Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny.
§5
Rozstrzygnięcie Konkursu
1) Konkurs rozstrzygnięty zostanie za pomocą głosowania czytelników w Prasie (www.swidnik.pl/nauczycielroku-2021)

2) Warunkiem oddania głosu jest polubienie fanpagu Świdnik.TV (@swidniktv)
3) Głosowanie będzie trwać od 7 października 2021 do 13 października 2021.
4) Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15 października 2021 r.
§6
Ogłoszenie wyników i publikacja danych zdobywców nagród
1) Lista Nominowanych Uczestników zostanie ogłoszona w Prasie lub Mediach Społecznościowych.
2) Wyniki Konkursu wraz z informacją o przyznanych im nagrodach zostaną ogłoszone w Prasie lub
Mediach Społecznościowych
3) Wizerunki Nominowanych Uczestników zostaną opublikowane w Prasie i Mediach Społecznościowych
§7
Reklamacje
1) O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik Konkursu może informować
Organizatora.
2) Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail,
adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
3) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą listowną na
adres Organizatora lub mailem na adres: aleksanderokon@mok.swidnik.pl, w ciągu 14 dni od dostrzeżenia
uchybienia, które uzasadniałoby reklamację, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia
Konkursu.
4) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich

otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O
decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listownie bądź e-mailem, w zależności od drogi
jaką złożył reklamację lub wybranego przez Uczestnika sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
5) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
§8
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO- Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24,
21-040 Świdnik.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych na adres e-mail: iod-j@e-swidnik.pl;
3. Dane osobowe podane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu w mediach elektronicznych, w
szczególności na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych, prasie, broszurach,
ulotkach, gazetkach oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych, a także w celach archiwizacyjnych
i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
4. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz Portal Facebook.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy;
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
- żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po
wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie
potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane
dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec
przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego
sprzeciwu,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób,
których dane są przetwarzane;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
zorganizowania Plebiscytu
9. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Plebiscytu w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§9
Postanowienia końcowe
1) W przypadku zmiany danych Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie o takim fakcie
powiadomić Organizatora.
2) Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej swidnik.pl/nauczyciel-roku-2021
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych.
5) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane.

