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Rozdział 1
INFORMACJE OGÓLNE
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§9.

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wołominie.
Starosta Wołomiński wyznacza pracowników wydziału właściwego do spraw kultury
Starostwa Powiatowego w Wołominie, do organizacji konkursu.
Starosta Wołomiński w formie Zarządzenia powołuje Komisję Konkursową oraz jej
przewodniczącego, w celu rozstrzygnięcia konkursu.
Konkurs organizowany jest w celu uczczenia 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej
1920 roku oraz popularyzacji wiedzy o Cudzie nad Wisłą i obchodach w Ossowie.
Konkurs trwa od 15 sierpnia 2017 roku do 15 sierpnia 2020 roku.
„Legitymacja uczestnika obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie”,
której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz spełnienie
kryteriów określonych w dalszej części Regulaminu, upoważniają do uczestnictwa
w Konkursie.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia lub osoba, która do dnia
rozstrzygnięcia Konkursu, tj. do 15 sierpnia 2020 roku , osiągnie pełnoletniość.
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady Powiatu Wołomińskiego VI
kadencji (lata 2018-2022), pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące
z nim w sposób stały przy organizacji obchodów w Ossowie, również na innej
podstawie niż stosunek pracy.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Rozdział 2
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

§1.
§2.

§3.
§4.

Konkurs polega na uczestnictwie w obchodach Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie
przez cztery kolejne lata, poczynając od 2017 roku do 2020 roku.
Osoba uczestnicząca w obchodach w Ossowie w dniu 15 sierpnia, która chce wziąć
udział w Konkursie, powinna zgłosić się osobiście do stanowiska Organizatora
i uzyskać potwierdzenie obecności poprzez podstemplowanie legitymacji.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czasie obchodów rocznicowych Bitwy
Warszawskiej w Ossowie w sierpniu 2020 roku.
W rozstrzygnięciu Konkursu może wziąć udział pełnoletnia osoba, która spełni
poniższe warunki:
a. Posiada Legitymację uczestnika obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku
w Ossowie z prawidłowo wpisanymi danymi: numerem legitymacji, imieniem
i nazwiskiem oraz potwierdzeniem uczestnictwa w obchodach, w formie
czterech stempli w latach: 2017, 2018, 2019 i 2020.
b. W czasie obchodów rocznicowych w sierpniu 2020 roku dokona osobiście
zgłoszenia poprzez prawidłowe wypełnienie kuponu, podpisanie zawartego w
nim oświadczenia i złożenie go w terminie i miejscu określonym przez
Organizatora. Wzór kuponu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
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§5.
§6.
§7.
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§9.
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c. Okaże przedstawicielowi Organizatora przyjmującego zgłoszenie dowód
osobisty lub inny dokument zawierający imię i nazwisko, celem potwierdzenia
danych personalnych wpisanych w legitymacji.
Podczas rozstrzygnięcia Konkursu przy losowaniu nagród, do publicznej wiadomości,
podane będzie imię i nazwisko laureata oraz numer legitymacji.
Warunkiem uzyskania nagrody przez wylosowaną osobę jest jej osobista obecność
podczas rozstrzygania Konkursu i losowania nagród.
Odbiór nagrody nastąpi po okazaniu legitymacji oraz dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata konkursu.
Administratorem danych osobowych podanych w kuponie jest Starostwo Powiatowe
w Wołominie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – na
podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt załączonego w ww. rozporządzeniu,
z chwilą zakończenia Konkursu dokumenty związane z jego organizacją
i rozstrzygnięciem podlegają archiwizacji w Starostwie Powiatowym w Wołominie
przez okres 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
Uczestnik Konkursu zachowuje legitymację.
Rozdział 3
NAGRODY

§1.
§2.

Prawidłowo wypełniony kupon weźmie udział w losowaniu nagród.
Termin, miejsce rozstrzygnięcia Konkursu oraz ilość, rodzaj i zasady losowania
nagród określone zostaną nie później niż trzy miesiące przed dniem rozstrzygnięcia
Konkursu. Informacja dotycząca wyżej wymienionych kwestii zostanie podana do
publicznej wiadomości na stronach internetowych: www.powiat-wolominski.pl,
www.bitwawarszawska.pl.
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