REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU WIEDZY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE
1. Organizatorzy:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie
 Publiczne Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie
 Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Nowy Duninów
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gminy Nowy Duninów
3. Zasady i przebieg konkursu:
 Do udziału w Konkursie należy zgłaszać się do dnia 11.12.2012r. do godz. 1400 osobiście
lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul.
Osiedlowa 10, 09-505 Nowy Duninów, tel. 24 261 14 14
 Do Konkursu przystępować mogą maksymalnie 4 osobowe zespoły, które tworzą rodzice
wraz z dziećmi w wieku szkolnym
 Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie, na który złoży się test liczący 20
pytań jednokrotnego wyboru (0-1 pkt)
 Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 20 minut
 Oceny testów dokona Komisja powołana przez Organizatorów. Wszelkie wątpliwości
dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzygają
Organizatorzy.
 Kryteriami oceny testów będą : liczba otrzymanych punktów, następnie czas rozwiązania
testu
 W Konkursie nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca
 Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
7 (siedmiu) dni roboczych od dnia Konkursu, na wskazany przez siebie w trakcie
Konkursu adres e-mail lub numer tel. kontaktowego
 Uroczystego wręczenia nagród dokona Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak w
terminie podanym wraz z powiadomieniem o wygranej
 Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do protokołu Komisji po ogłoszeniu wyników
testu
 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatorów, jak
również członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu
4. Dane osobowe uczestników Konkursu:
 Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestników Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród
 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez
Organizatorów. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu
oraz w związku z wydaniem nagród
5. Postanowienia końcowe:
 Konkurs jest formą rodzinnej zabawy, decyzję o udziale warto podejmować spontanicznie
i bezstresowo – już sam udział jest zwycięstwem, bo czas spędzony z rodziną jest
bezcenny
 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie nawet w
momencie jego trwania

