Piotrków Tryb., 30 czerwiec 2016 r.
REGULAMIN KONKURSU
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa warunki konkursu, który jest organizowany w ramach projektu ”Twoje Serce
Twoim Życiem” zwany dalej "Konkursem".

2.

Przedmiotem Konkursu jest wybór i nagrodzenie 26 najaktywniejszych osób uczestniczących
w zajęciach Akademii Ruchu oraz 50 najaktywniejszych osób uczestniczących w spotkaniach Akademii
Zdrowego Żywienia zorganizowanych w ramach projektu ,,Twoje Serce Twoim Życiem”.

3.

Organizatorem Konkursu jest Powiat Piotrkowski, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski.

4.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową
w składzie:
a) Danuta Ratajska – przewodnicząca komisji
b) Anetta Wróbel - Nowakowska - członek
c)

Dorota Adamek - członek

d) Anna Pązik - członek
5.

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Akademiach Zdrowego Żywienia, zwanych też dalej „AZŻ”
oraz Akademiach Sportu, zwanych też dalej „AR”, w których realizowane są zajęcia na potrzeby projektu
”Twoje Serce Twoim Życiem” zwanego dalej „Projektem”.

6.

Konkurs zostanie przeprowadzony do dnia 31 października 2016 r.
§2
Nagrody
1.

2.

Nagrodami zwane dalej ,,Nagrodami” w Konkursie są:
a)

w ramach Akademii Zdrowego Żywienia – 100 PAROWARÓW,

b)

w ramach przypadku Akademii Ruchu – 26 ROWERÓW,

Zdobywcami nagród w Konkursie będą:
a)

100 Uczestników-Akademii Zdrowego Żywienia (po 2 osoby z każdej Akademii),

b)

26 Uczestników – Akademii Ruchu (po 1 osobie z każdej Akademii),

3.

Wykaz miejsc prowadzenia AR i AZŻ stanowi odpowiednio Załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego
Regulaminu.

4.

Nagrody będą wręczane w postaci bonu, który będzie następnie podstawą do odbioru Nagrody
rzeczowej.

5.

Bon dostępny będzie do zrealizowania (w ciągu 7 dni od daty wręczenia bonu), w Biurze projektu "Twoje
serce, Twoim życiem" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300
Piotrków Trybunalski pok. 101 zwanym dalej ,,Biurem Projektu”.

6.

sytuacji niezrealizowania bonu w terminie 7 dni od daty jego wręczenia zwycięzcy lub poinformowania o
możliwości odbioru (nieodebrania nagrody), przeprowadza się ponowne losowanie na warunkach
określonych w § 3.

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego, którzy biorą udział
w zajęciach prowadzonych w ramach Akademii Zdrowego Żywienia lub Akademii Ruchu i mają ukończony 18
rok życia. Zwani dalej „Uczestnikami”.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a)

osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z ust. 1,

b)

mieć potwierdzony na listach obecności udział w co najmniej 60% wszystkich zajęć prowadzonych
w okresie od 01.06.2016 r. do 31.10.2016 r., co stanowić będzie w przypadku Akademii Ruchu
uczestnictwo w co najmniej 12 zajęciach, a w przypadku Akademii Zdrowego Żywienia uczestnictwo
w co naj mniej 6 spotkaniach.

3.

Uczestnicy Konkursu zostaną wytypowani przez instruktorów (prowadzących zajęcia)
w poszczególnych AR i AZŻ, na podstawie list obecności za okres od 01.06.2016 r.
do 31.10.2016 r., na ostatnich zajęciach w październiku 2016 r., w obecności minimum dwóch
uczestników zajęć, którzy potwierdzą prawidłowy wybór uczestników Konkursu, składając czytelny
podpis pod wykazem wytypowanych uczestników zajęć.

4.

Osoby wytypowane, celem potwierdzenia chęci wzięcia udziału w konkursie, powinny zgłosić się
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wyboru do Biura Projektu, pod rygorem utraty prawa do
wzięcia udziału w konkursie.

5.

Listy osób wytypowanych do udziału w Konkursie zostaną przedłożone przez instruktorów do Biura
Projektu nie później niż do dnia 15 listopada 2016 r.

6.

Spośród wszystkich osób spełniających kryteria, o których mowa ust. 1 i 2 i wytypowanych w sposób,
o którym mowa w ust. 3, w poszczególnych 26 AR i 50 AZŻ, zostanie wylosowany jeden zwycięzca.

7.

Zwycięzców konkursu w drodze losowania wyłoni komisja. Decyzje komisji są ostateczne.

8.

Losowanie będzie przeprowadzone w sposób otwarty.

9.

Losowanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 7
w Sali Kolumnowej, w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 11.00.

10.

Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół wraz z wykazem zwycięzców.

11.

Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem instruktorów Akademii Ruchu
lub Akademii Zdrowego Żywienia, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty losowania.

12.

Wręczenie nagród nastąpi w terminie, o którym Biuro Projektu poinformuje Zwycięzców telefonicznie
lub mailowo lub za pośrednictwem AR lub AZŻ.

13.

Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim,
którzy brali udział w jego organizacji oraz członkowie komisji konkursowej.
§4
Dane osobowe uczestników konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne podanie do Biura Projektu przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, numeru tel.
kontaktowego, celem potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie oraz przekazania
nagrody.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora – Powiat Piotrkowski z
siedzibą w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Tryb., realizowanego w ramach
Programu PL13 - Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, pn.: „Twoje serce Twoim Życiem –
Program zmniejszenia nierówności w zdrowiu mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z ryzykiem
wystąpienia chorób układu krążenia”. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez
Beneficjenta jedynie w celu realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
b) publikację wizerunku przez Organizatora konkursu – Powiat Piotrkowski z siedzibą w Piotrkowie Tryb.,
ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Tryb., realizowanego w ramach Programu PL13 - Ograniczanie
społecznych nierówności w zdrowiu, wyłącznie w celach służących ewaluacji, kontroli, monitoringowi
lub promocji Projektu pn.: „Twoje serce Twoim Życiem – Program zmniejszenia nierówności w zdrowiu
mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia”, Programu
Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, prowadzonych przez
Beneficjenta oraz Operatora Programu, Krajowy Punkt Kontaktowy lub inne jednostki działające na
zlecenie Operatora Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.)
3. Dane są przekazywane dobrowolnie.
4. Administratorem danych osobowych jest Powiat Piotrkowski (Starostwo Powiatowe w Piotrkowie
Trybunalskim.
5.

Każdy Uczestnik konkursu ma prawo do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
§5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie projektu www.zdrowie.powiatpiotrkowski.pl oraz zostanie przekazany do AR i AZŻ.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
4.
Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Biura projektu: "Twoje serce, Twoim życiem"
– pokój 101 oraz 111, tel. 44 732-88-29 lub 44 - 732-88-44.
Przygotował
Kierownik Projektu
Danuta Ratajska

Zatwierdził
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