Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2021
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Śremie z dnia 7 lipca 2021 r.

REGULAMIN
LETNIEGO CHALLENGE

„POCZTÓWKA Z WAKACJI”
dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu śremskiego
W RAMACH DZIAŁANIA POD NAZWĄ
„JA I OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Letniego Challenge „Pocztówka z Wakacji” dla niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu śremskiego, zwanego dalej Challenge jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie z siedzibą w Śremie przy ul. Dutkiewicza 5, zwane dalej Organizatorem.
2. Challenge jest jednym z działań realizowanych w ramach Lokalnego Programu Pomocy
Społecznej na 2021 rok.

§ 2.
CELE CHALLENGE
1. Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej na temat potrzeb i możliwości
osób z niepełnosprawnościami.
2. Tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu
społecznym.
3. Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
§ 3.
UCZESTNICY
1. Uczestnikami Challenge mogą być osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami powiatu
śremskiego, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne, a w przypadku osób do 16 roku życia posiadające orzeczenie
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o niepełnosprawności. Osoby niepełnoletnie lub wymagające pomocy osoby drugiej mogą
uczestniczyć w Challenge wraz z opiekunem.
2. Poprzez fakt przystąpienia do Challenge uczestnik akceptuje i tym samym zobowiązuje się
do przestrzegania niniejszego Regulaminu jednocześnie oświadcza, że posiada orzeczenie
wymienione w ust. 2. W przypadku wątpliwości dotyczących orzeczenia Organizator może
wymagać okazania dokumentu poświadczającego niepełnosprawność.
3. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa grupy osób. Na pocztówce należy podać nazwę
grupy oraz telefon kontaktowy do przedstawiciela.
4. Uczestnik Challenge wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego
imienia, nazwiska, wizerunku oraz pocztówki poprzez przystąpienie do Challenge, które
jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
§ 4.
PRZEDMIOT I ZASADY CHALLENGE
3. Przedmiotem Challenge jest przesłanie lub dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Śremie pocztówki z wakacji.
4. Przez pocztówkę rozumie się:
a) kartkę,
b) list,
c) e-mail,
d) rysunek
e) zdjęcie.
5. Treść pocztówki powinna nawiązywać do tegorocznych wakacji, spędzania czasu wolnego,
ciekawego wydarzenia które miało miejsce w 2021 roku. Pocztówka może obejmować
wyjazd, wydarzenie, inicjatywę, która miała już miejsce w roku bieżącym.
6. Pocztówka powinna zawierać następujące dane kontaktowe: imię i nazwisko oraz numer
telefonu.
7. Przebieg Challenge w tym nadesłane pocztówki zostaną opublikowane na stronach
internetowych oraz w lokalnych mediach. Numer telefonu Uczestnika zostanie wtedy
ukryty. Organizator przygotuje również prezentację pocztówek, którą rozpropaguje za
pośrednictwem mediów społecznościowych.
8. Organizator spośród nadesłanych pocztówek rozlosuje nagrody niespodzianki.
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9. W przypadku wylosowania zwycięskiej pocztówki Uczestnik zostanie powiadomiony przez
Organizatora telefonicznie o terminie odbioru nagrody.
10. Termin nadsyłania pocztówek upływa w dniu 15 września 2021 r.
Pocztówki należy przesyłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
lub pcpr@pcpr.srem.pl
z dopiskiem: Letni Challenge „Pocztówka z wakacji”.
11. W przypadku gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoli na organizację uroczystego
podsumowania Challenge Organizator przewiduje zaproszenie Uczestników na spotkanie.
§ 5.

PRAWA AUTORSKIE
Ze względu na fakt, iż Organizator planuje nieodpłatne działania związane z publikacją prac
stworzonych w ramach Challenge, Uczestnik z chwilą przystąpienia do Challenge przenosi na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do wszystkich prac wykonanych w ramach Challenge
na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie,
2) wprowadzenie do pamięci komputera,
3) wystawienie,
4) wydrukowanie i rozprowadzenie,
5) wprowadzenie do sieci Internet.
§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Challenge oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia nadesłanych w ramach Challenge
pocztówek.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o Uczestnikach Challenge, jak również wywiadów z nimi a także do wystawienia
pocztówek (informacje te będą objęte zasadami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o Challenge w swoich
materiałach, publikacjach i na stronie internetowej.
4. Pocztówki nadesłane w ramach Challenge nie będą zwracane, stają się własnością
Organizatora Challenge i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjnopromocyjnych.
5. Regulamin Challenge jest udostępniony na tablicy ogłoszeniowej Organizatora, na stronie
internetowej www.pcpr.srem.pl oraz na facebooku Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Śremie.
6. Każdy z biorących udział w Challenge przez przystąpienie do niego wyraża zgodę na
przetwarzanie

danych

osobowych.

W

przypadku

osób

niepełnoletnich

lub

ubezwłasnowolnionych zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża opiekun
prawny.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) , oraz zasady
zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy
95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Challenge.
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