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Regulamin Konkursu „10 na 10. Konwencyjnie w Podlaskiem” 

organizowanego przez Podlaski Sejmik  Osób z Niepełnosprawnościami 

 

Konkurs „10 na 10. Konwencyjnie w Podlaskiem.” (zwany dalej Konkursem) organizowany jest 

przez Podlaski Sejmik  Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w: ul. Legionowa 28 lok. 601, 

15-281 Białystok. 

Celem Konkursu jest promowanie działań w sposób najpełniejszy realizujących postanowienia 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.) w województwie podlaskim.  

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone działania zrealizowane przez instytucje i organy publiczne, 

organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne na terenie województwa 

podlaskiego w okresie od 25 października 2012 roku do dnia ogłoszenia Konkursu. Zgłoszone 

działania mają wyróżniać się wysokim poziomem zrozumienia i realizacji zasad i praw osób z 

niepełnosprawnościami z poszanowaniem ich godności, autonomii i prawa do niezależnego życia. 

§ 2 

1. Konkurs ogłasza organizator, czyli Sejmik, na podstawie regulaminu Konkursu. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce 27 października 2022 roku w 

Białymstoku oraz na stronie internetowej podlaskisejmikon.pl i profilu Facebook Sejmiku. 

II. Zgłoszenia do Konkursu 

§ 3 

1. Zgłoszenia Kandydatów do Konkursu w 2022 roku można nadsyłać do 25 października 2022 

roku do godziny 12:00 w wersji elektronicznej na adres: kontakt@podlaskisejmikon.pl  
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2. O terminie dostarczenia decyduje data dostarczenia poczty elektronicznej na serwer 

Sejmiku. 

3. Zgłoszenie należy składać za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej. 

 

III. Tryb przyznawania nagród 

§ 4 

1. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Konkursu. 

2. Członków Kapituły powołuje w imieniu Sejmiku Prezes Zarządu Sejmiku. 

3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, wybrany większością głosów oddanych przez 

Członków Kapituły spośród ich grona. 

§ 5 

1. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Prezes Zarządu Tryb przyznawania nagród zwołuje 

posiedzenie Kapituły pod przewodnictwem Przewodniczącego Kapituły. 

2. Organizator Konkursu dokonuje weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia 

kryteriów formalnych, a następnie spośród zgłoszeń spełniających wymagania formalne 

wyłania   Kandydatów w celu zaprezentowania ich Kapitule Konkursu. 

§ 6 

1. Posiedzenie Kapituły Konkursu zwołuje Przewodniczący Kapituły lub Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia. 

2. Kapituła Konkursu może podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy jej składu. 

3. W przypadku głosowania decyzje Kapituły Konkursu zapadają zwykłą większością głosów. 

4. W przypadku równej liczby głosów głos rozstrzygający ma Przewodniczący Kapituły. 

5. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

6. Laureatem zostaje ten  Kandydat, którego Członkowie Kapituły wskażą jednogłośnie, lub w 

przypadku różnicy zdań ten, na którego oddana została największa liczba głosów. 

7. Kapituła może również przyznać wyróżnienie specjalne. 

IV. Informacje dodatkowe 

§ 7 

1. Regulamin Konkursu udostępniony jest w siedzibie Sejmiku i na jego stronie internetowej 

pod adresem podlaskisejmikon.pl.  

2. Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Zgłaszający. W 

szczególności poprzez udział w Konkursie Zgłaszający oświadcza, że: 

a. przesłane zgłoszenie nie narusza obowiązującego prawa, w szczególności autorskich 

praw majątkowych, 

b. w przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia ponosi całkowitą i wyłączną 

odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości 

ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto w przypadku 

skierowania roszczeń przeciwko Sejmikowi przejmie od niego odpowiedzialność za 
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te roszczenia oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych 

szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Sejmik 

w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń, 

c. w przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż dane zgłoszenie narusza ww. 

postanowienia, Sejmik ma prawo weryfikacji danych. 

3. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie 

jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Wykładnia Regulaminu należy wyłącznie do Sejmiku. 

5. Sejmik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób 

trzecich. 

6. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, 

Zgłaszający wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

7. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 

533 535 441 lub mailowo  kontakt@podlaskisejmikon.pl 

§ 8 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Sejmik. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych 

nagród oraz właściwego wykonania innych praw i obowiązków wynikających z regulaminu 

Konkursu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych. 

3. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez dostarczenie 

Formularza zgłoszeniowego – zgodnie z Artykułem 6. Ust. 1. RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego w 

pkt. 2 celu. 

5. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania   danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych 

praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej 

danych kontaktowych. 

6. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych. 
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