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REGULAMIN KONKURSU „SZPROTAWIANKA ROKU 2020” POD 
PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZA SZPROTAWY MIROSŁAWA 

GĄSIKA 
 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „SZPROTAWIANKA ROKU” jest grupa nieformalna 

„Kobieta Świadoma i Szczęśliwa” działająca w ramach programu Działaj Lokalnie/ 

Wzgórza Dalkowskie, Fundacja Spełnienie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Gminny w Szprotawie, działające w porozumieniu z Burmistrzem 

Szprotawy. Konkurs odbywa się w ramach projektu „KOBIETA ŚWIADOMA I 

SZCZĘŚLIWA” 

2. Celem konkursu jest wyróżnienie aktywnych kobiet – mieszkanek Gminy 

Szprotawa, które odnoszą sukcesy w danej dziedzinie, biorą czynny udział w życiu 

lokalnej społeczności, inspirują innych i stanowią wzór do naśladowania. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkanek Gminy Szprotawa w wieku od 18 lat - bez 

górnego limitu wieku, zameldowanych na stałe lub zamieszkujących na stałe na 

terenie Gminy Szprotawa. 

2. Zgłoszenia kandydatek do tytułu „Szprotawianka Roku” mogą składać: 

a) sołectwa Gminy Szprotawa;  

b) stowarzyszenia, organizacje, koła i kluby działające na terenie Gminy 

Szprotawa;  

c) mieszkańcy gminy – zgłoszenie podpisane przynajmniej przez 1 osobę.  

d) placówki oświatowe. 

3. Warunkiem dopuszczenia zgłoszenia jest poprawnie wypełniony Formularz 

Zgłoszeniowy (załącznik do niniejszego Regulaminu). Formularz jest dostępny: 

a) w formie elektronicznej - na internetowej stronie Gminy www.szprotawa.pl 

oraz stronach:  

https://www.facebook.com/TPD-Szprotawa-111365266919834 

https://facebook.com/SzczesliwszeLubuszanki ,  

https://www.facebook.com/FundacjaSpelnienie  

www.fundacja-spelnienie.pl - w zakładce aktualności.  

b) w formie wydruku: w Urzędzie Miejskim w Szprotawie (Biuro Podawcze BOK, 

parter,  ul. Rynek 45, Szprotawa), w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ul. 

Brzozowa 17, Wiechlice, oraz w siedzibie Fundacji Spełnienie ul. B. Prusa 7/3 w 

Szprotawie.  

 

4. Każdy podmiot określony w punkcie 2. może zgłosić dowolną liczbę kandydatek. 

5. Formularze zgłoszeniowe zawierające błędne dane lub nie zawierające 

uzasadnienia nie będą brane pod uwagę.  

http://www.szprotawa.pl/
https://www.facebook.com/TPD-Szprotawa-111365266919834
https://facebook.com/SzczesliwszeLubuszanki
https://www.facebook.com/FundacjaSpelnienie
http://www.fundacja-spelnienie.pl/
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6. Zgłoszenia będą weryfikowane przez organizatora.  

7. Uczestniczki konkursu zobowiązane są do udzielenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć i nagrań 

wideo na potrzeby promocji i dokumentacji konkursu. Administratorem danych 

osobowych będzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Szprotawie. 

W konkursie będą brały udział wyłącznie te kandydatki, które wyrażą na to zgodę.  

8. Osoby fizyczne zgłaszające kandydatki do konkursu „Szprotawianka Roku” 

zobowiązane są do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, na 

potrzeby przeprowadzenia konkursu. Administratorem danych osobowych będzie 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Szprotawie. 

9. Wnioski składane dla osób będących organizatorami Konkursu i bezpośrednio 

zaangażowanych w realizację projektu nie będą rozpatrywane.  

 

III. Zasady przyznawania tytułu 

1. Tytuł „Szprotawianka Roku” będzie przyznawany za działalność w szerokim 

zakresie, w szczególności za:  

 a) Działania na rzecz szeroko rozumianego dobrostanu/ zdrowia psychicznego ( 

własnego a także społeczności lokalnej) 

b) Działania społeczne (np. Działania na rzecz lokalnej społeczności, aktywna 

działalność w lokalnej organizacji, stowarzyszeniu lub grupie nieformalnej,  

działalność charytatywna lub wolontariat). 

c) Działania w zakresie przedsiębiorczości (np. prowadzenie z powodzeniem 

własnej działalności gospodarczej lub rolniczej, realizowanie idei społecznej 

odpowiedzialności biznesu, wykorzystywanie w swojej działalności zasobów 

lokalnych i promowanie Gminy Szprotawa). 

d) Działania na rzecz rodziny i jej rozwoju (np. działalność na rzecz dzieci i 

młodzieży lub na rzecz seniorów, działania związane z dbaniem o rodzinę i jej 

rozwój, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny i macierzyństwa). 

e) Działalność kulturalną, edukacyjną lub sportową (np. podejmowanie działań w 

zakresie promowania, udostępniania, upowszechniania i organizowania wszelkich 

przedsięwzięć w zakresie kultury na terenie Gminy Szprotawa, podejmowanie 

działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, podejmowanie działań w 

zakresie edukacji kulturalnej Gminy Szprotawa, wspieranie twórczości innych, 

twórczość własna - twórczość dotyczy m.in. spraw lokalnych). 

2. Zgłoszone kandydatury powinny zawierać uzasadnienie zgłoszenia, zgodnie z 

opisem danej kategorii. 

 

 

IV. Termin i warunki nadsyłania formularzy zgłoszeniowych 

1. Formularze zgłoszeniowe można złożyć: 
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a) osobiście w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Brzozowa 17, 

Wiechlice w (w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Konkurs „Szprotawianka Roku 2020”). 

b) osobiście w Biurze Podawczym BOK w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, 

parter, ul. Rynek 45 (tylko w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Konkurs „Szprotawianka Roku 2020”); 

c) drogą pocztową na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Brzozowa 17, 

67-300 Szprotawa, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Szprotawianka Roku 

2020”; 

d) drogą elektroniczną na adres: tpd.szprotawa@interia.pl. 

e) osobiście w siedzibie Fundacji Spełnienie, ul. B. Prusa 7/3 w (w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem na kopercie  Konkurs „Szprotawianka Roku 2020”). 

f) drogą elektroniczną na adres: edyta.czeczkova@fundacja-spelnienie.pl 

 

2. Termin nadsyłania formularzy upływa 15 października 2020 roku. Decyduje data 

wpływu zgłoszenia. Zgłoszenia przychodzące po tym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

 

V. Tryb przyznawania Tytułu 

1. Tytuł w Konkursie „Szprotawianka Roku” przyznany będzie przez Kapitułę 

Konkursową powołaną przez grupę nieformalną „Kobieta Świadoma i 

Szczęśliwa”. 

2. Kapitule przewodniczy Przewodniczący Kapituły wybrany przez Członków 

Kapituły Konkursu. 

3. Każdy Członek Kapituły ocenia wszystkie kandydatki, przyznając punkty w skali 

od 1 do 6. 

4. Zgłoszone kandydatki, za działalność w więcej niż 1 kategorii, otrzymują 

dodatkowe punkty. 

5. W przypadku, gdy kilka kandydatek otrzyma jednakową ilość punktów, o wyborze 

laureatki decyduje Przewodniczący Kapituły.  

6. Laureatka zostanie niezwłocznie poinformowana o przyznanym tytule. 

7. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

8. Przyznany zostanie również tytuł „ Dzielna Szprotawianka w czasach kryzysu 

2020" (kobieta, która nie poddaje się pandemii, jest aktywna/  kreatywna i daje 

dobry przykład społeczności w czasach pandemii).  

a) Na wybór tego tytułu wpływ będą miały głosy oddane online /na survio na 

kobiety z grona zgłoszonych kandydatek do konkursu „Szprotawianka 

Roku 2020” w dniach 17 października - 24 października 2020 do godziny 

16.00.  
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b) Forma tego glosowania będzie możliwa wyłącznie na stronie survio.com a 

dokładny adres strony do głosowania  zostanie podany na stronie: 

https://facebook.com/SzczesliwszeLubuszanki w dniu 17.10.2020 

c) W Konkursie online można brać udział  wyłącznie osobiście, tj. 

niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń 

konkursowych w imieniu osób trzecich. 

 

VI. Informacje dodatkowe 

1. Nagrodę dla laureatki w konkursie „Szprotawianka Roku 2020” stanowi statuetka 

i dyplom oraz nagroda rzeczowa w kwocie 500 zł.  

2. Nagrodę dla laureatki w konkursie „ Dzielna Szprotawianka w czasach kryzysu 

2020" stanowi dyplom oraz nagroda rzeczowa w kwocie 300 zł. 

3.  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 

podczas II Szprotawskiego Kongresu Kobiet, 25 października 2020 r., w siedzibie 

Centrum Aktywności Społecznej, Pl. Kościelny 2, w Szprotawie. 

4. W uroczystym wręczaniu nagród weźmie udział ograniczona liczba osób z powodu 

obostrzeń związanych z pandemią covid-19. 

5. Relacja z całego wydarzenia dostępna będzie on-line, szczegóły będą 

przedstawione na stronie: https://facebook.com/SzczesliwszeLubuszanki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu 

http://survio.com/
https://facebook.com/SzczesliwszeLubuszanki%20w%20dniu%2017.10.2020
https://facebook.com/SzczesliwszeLubuszanki
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 KONKURSU „SZPROTAWIANKA ROKU 2020” 

Zgłoszenie nr ......... (wypełnia Kapituła) 

KARTA ZGŁOSZENIOWA Kandydatki do konkursu ,,Szprotawianka Roku 2020” 

(wypełnia zgłaszający)  

Nazwisko i imię  
 

Miejsce zamieszkania  
 

Uzasadnienie wyboru Zakres (należy wybrać odpowiedni zakres/zakresy z pkt. III) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgłaszający 
kandydatkę do 
konkursu 

 

Miejsce i data 
wypełnienia karty 
zgłoszeniowej 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału  

w konkursie „Szprotawianka Roku 2020” na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu. 
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…………………………………… 

( data i czytelny podpis  

                                                 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska) oraz  

wyników konkursu „Szprotawianka Roku 2020”  przez organizatora konkursu, tj. grupę 

nieformalną „Kobieta Świadoma i Szczęśliwa” działającą w ramach programu Działaj 

Lokalnie/ Wzgórza Dalkowskie, Fundację Spełnienie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Gminny w Szprotawie.  

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

( data i czytelny podpis)                            

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w związku z udziałem w 
konkursie „Szprotawianka Roku 2020”, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) 
 
 

……………………… 
              ( data i czytelny podpis)    

       
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Szprotawie, grupa nieformalna 
„Kobieta Świadoma i Szczęśliwa” działająca w ramach programu Działaj 
Lokalnie/ Wzgórza Dalkowskie, Fundacja Spełnienie . 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego ( Konkurs „Szprotawianka Roku 2020”). 

• W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane 
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru 
Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

• Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się 
odbywać. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa. 

• Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 
• prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 

RODO), 
• prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 
• prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 

17 RODO), 
• prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
• prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 
• prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 
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• W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej 
zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
przeprowadzenia Konkursu „Szprotawianka Roku 2020”. 

• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

            Administrator 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 ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie  
z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa  
w pkt 3 i 8 powyżej.  

• Wyrażenie zgodny na udział  w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 
danego konkursu. 

 
 
 
 
 
 …………………………….    ………………………………………… 
       miejscowość i data             czytelny podpis  

 

 

 

 


