
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.120.2021
Wójta Gminy Ślemień z dnia 29 września 2021 r.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU „#ZaszczepSię”

§1 Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Ślemień.
2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną 
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2094 ze zmianami).

§2 Adresaci konkursu

1. Adresatem konkursu są zaszczepieni mieszkańcy gminy Ślemień od 12 roku życia, 
którzy wzięli lub wezmą udział (do dnia zakończenia konkursu) w szczepieniu 
przeciwko COVID-19 oraz posiadają dokument potwierdzający przyjęcie obu dawek 
szczepionki w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki w przypadku 
szczepionki jednodawkowej oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy w konkursie.

2. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zameldowane na stałe lub tymczasowo 
na terenie gminy Ślemień.

§3 Cel konkursu: 

Celem konkursu jest:

 propagowanie szczepienia w kierunku COVID-19,

 zwiększenie świadomości wśród mieszkańców.

§4 Terminy

Termin nadsyłania i dostarczania dokumentów: od 15 września 2021r. do 27 października
2021r.



§5 Zakres tematyczny konkursu

Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wymyślić hasło zachęcające i promujące 
szczepienia przeciwko COVID-19. 

§6 Sposób zgłaszania uczestników 

1. wysyłanie e- maila na adres: slemien.gok@gmail.com

2. osobiście w Urzędzie Gminy Ślemień lub Gminnym Ośrodku Kultury „Jemioła”

W celu zgłoszenia do konkursu należy wysłać/dostarczyć wszystkie Załączniki: 

 1. Formularz konkursowy – zał. 1 do regulaminu
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. – zał. 2 do regulaminu
 3. Pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie osoby 

niepełnoletniej– zał. 3 do regulaminu
 karta szczepienia przeciw COVID-19 lub Unijny Certyfikat COVID - kopia

W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów, praca zostanie odrzucona.

§7 Skład komisji konkursowej

Skład komisji  konkursowej  ustala  Wójt  Gminy Ślemień.  Komisja powinna składać się  co
najmniej z trzech członków. Narada komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Urzędu
Gminy Ślemień w terminie 3 dni od dnia zakończenia nadsyłania prac.

§8 Zasady oceny prac:

 zastosowanie się do wytycznych niniejszego regulaminu,

 pomysłowość i oryginalność,
 czytelność przekazu. 

§9 Zasady nagradzania

Komisja  wybierze  3  najciekawsze  prace,  które  spełniać  będą  kryteria  zawarte  w  §8.
Dodatkowo Komisja przyzna 14 nagród – wyróżnień.

§10 Nagrody

Przewiduje się przyznanie nagród w postaci voucherów:

Miejsce I – 1000 zł



Miejsce II – 500 zł 

Miejsce III – 400 zł

Wyróżnienia: 

6 * 200 zł

8 * 100 zł

§11 Ogłaszanie wyników

Wyniki  zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ślemień oraz zwycięzcy
konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

§12 Odbiór nagród

1.  O dokładnym terminie  i miejscu  wręczenia  nagrody zwycięzcy  zostaną  poinformowani
odrębnym pismem lub telefonicznie.

2. Odbiór nagród nastąpi osobiście lub poprzez osobę upoważnioną pisemnie, w ustalonym
wcześniej terminie.

§13 Pozostałe ustalenia

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu;

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie,
o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej;

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu;
4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator;
5. Dodatkowe  informacje  o  konkursie  udzielane  są  przez  koordynatora  ds.  szczepień

Urzędu Gminy Ślemień tel. 733782740.

16. Dokumenty 

Niżej wymienione dokumenty można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Ślemień,
Gminnego  Ośrodka  Kultury  „Jemioła”  w  Ślemieniu  oraz  z  Urzędu  Gminy  Ślemień  lub
Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu.

1. Formularz konkursowy – zał. 1 do regulaminu

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. – zał. 2 do regulaminu

3. Pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie osoby niepełnoletniej–
zał. 3 do regulaminu



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Gminnego Konkursu „#ZaszczepSię”

GMINNY KONKURS „#ZaszczepSię”

FORMULARZ KONKURSOWY

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….……

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………..

Adres e-mail …………………………………………………………………………………….

HASŁO PROMUJĄCE SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości.

………………………………………… 
podpis uczestnika konkursu

podpis przedstawiciela ustawowego*

*w przypadku osób niepełnoletnich



Załącznik nr 2 do Regulaminu

Gminnego Konkursu „#ZaszczepSię”

……………………………………………..
(imię i nazwisko)

……………………………………………..
(adres zamieszkania)

……………………………………………..
(telefon)

……………………………………………..
(e-mail)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/danych  dziecka
(w przypadku  zgłoszenia  osoby  niepełnoletniej),  w  związku  z  udziałem  w  Gminnym
konkursie „#ZaszczepSię”.

Podanie/udostępnianie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w 
konkursie oraz realizacji szczególnych uprawnień Uczestników. Odmowa podania 
niezbędnych danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

W przypadku zastania Laureatem Konkursu, wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych
osobowych na stronie internetowej Organizatora.

……………………………………………………………..

podpis uczestnika/podpis przedstawiciela ustawowego



KLAUZULA INFORMACYJNAPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH’
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 
ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 
119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ślemień z siedzibą 
przy ul. Krakowskiej 148, 34–323 Ślemień, tel. 33 865 40 98, 
e-mail: ugslemien@ugslemien.ig.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Jerzego 
Szostaka, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 pod adresem poczty elektronicznej: iod@ślemień.pl

 pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych 
bądź zleconych Gminie Ślemień określonych przepisami prawa, wszczególności w art.
6–10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących 
gminieuprawnień, bądź spełnienia przez gminę

4. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której 
Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 
umowy.

5. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y 
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 
prawa.

8. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 
administratora:

 dostępu do treści swoich danych osobowych,

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody,



 przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

 a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych.

10. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, 
zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 
wyrażenia, do cofnięcia zgody.

11. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej 
wycofania.

12. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1. ustawowym,
2. umownym,
3. warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
14. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich 

danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować 
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

15. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich 
danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

16. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda 
Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

17. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

18. Informujemy również, że budynek Urzędu Gminy w Ślemieniu usytuowany przy 
ul. Krakowskiej 148 jest całodobowo monitorowany wizyjnie w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Administratorem 
danych osobowych jest Urząd Gminy w Ślemieniu, a ich przetwarzanie odbywa się 
zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm. i art. 114 ustawy z 10 maja 2018, 
o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn zm.).



Załącznik nr 3 do Regulaminu

Gminnego konkursu „#ZaszczepSię”

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY LUB
RODZIC) NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

Ja, niżej podpisany………………………………………………………, jako opiekun 
prawny/rodzic …………………………………………………………….……………, 
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………..
……………………… w Gminnym konkursie pod nazwą: „#ZaszczepSię” (dalej 
„Konkurs”), którego organizatorem jest Urząd Gminy Ślemień (dalej „Organizator”).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję postanowienia 
tego Regulaminu. 

………………………………………… 

podpis przedstawiciela ustawowego 


