DK.417.2.2.2021

Regulamin wyróżnienia Wójta Gminy Kozy
„Semper Melior – zawsze lepszy”
Edycja za rok 2020
§1
1. Wyróżnienie tytułem Semper Melior zwane w dalszym ciągu niniejszego regulaminu
„Wyróżnieniem”, ustanowione zostało przez Wójta Gminy Kozy dla wyłaniania
i wyróżniania osób uczących się do lat 25, które realizując swoje pasje lub obowiązki
wyróżniają się w swoim środowisku konsekwencją działania lub pokonują bariery
ograniczeń własnych lub stworzonych przez otocznie tworzą wartościowe wzorce
zachowań.
2. Wyróżnienie przyznawane jest w następujących kategoriach:
a. Kultura i sztuka
b. Pasja
c. Człowiek
3. Wyróżnienie przyznawane jest raz w roku za dokonania roku poprzedniego.
§2
Realizatorem wyróżnienia „Semper Melior – zawsze lepszy” jest Dom Kultury w Kozach,
który organizuje wszystkie czynności związane z przyznawaniem wyróżnienia.
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§3
Prawo nominowania do Wyróżnienia przysługuje: instytucjom samorządowym gminy
Kozy, organizacjom zrzeszającym młodzież z terenu gminy Kozy, stowarzyszeniom
mającym siedzibę w gminie Kozy (partie politycznie nie mają prawa nominowania).
Uprawnionym przysługuje nominowanie jednej osoby w każdej kategorii.
Ustalenie kategorii nominacji - interpretacja zakresu działań i postaw ludzkich oraz
skojarzenie z kategorią nominacji - należy do nominującego, z zastrzeżeniem
uwzględnienia kryteriów opisanych w § 1, pkt 1. niniejszego regulaminu.
Nominacje przyjmowane są wyłącznie na „karcie nominowanego” (wzór
w załączeniu). Uwaga: nominacje w innej formie nie będą rozpatrywane.
§4
Wójt Gminy powołuje zespół doradczy, który rekomenduje nominowanych.
Obrady zespołu doradczego są poufne.
Decyzje o przyznaniu Wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy Kozy.
Wyróżnienia honorowane są imienną statuetką „Semper Melior 2020”.
Na wniosek zespołu doradczego Wójt Gminy może dokonać zmiany formy
honorowania.

§5
Nominowane i Wyróżniane mogą być osoby nominowane i wyróżniane w poprzednich
edycjach.
§6
Zgłoszenia nominowanych do Wyróżnienia przyjmowane są w Domu Kultury w Kozach,
do dnia 12 marca 2021 r.

DK.417.2…....2021

„Semper Melior – zawsze lepszy”
za rok 2020
Karta nominowanego

Do wyróżnienia „Semper Melior – zawsze lepszy” w kategorii
(zaznaczyć „X” tylko jedną kategorię)

nominuję:
Imię i nazwisko
nominowanego





Kultura i sztuka
Pasja
Człowiek

Wiek nominowanego
Adres korespondencyjny
nominowanego

Uzasadnienie nominacji (przedstawienie faktów bez oceniania nominowanego i unikając
przymiotników w uzasadnieniu - max. 5 zdań).

Nominację składa (np. nazwa stowarzyszenia lub instytucji):

Podpis składającego nominację:

Można dołączyć adresy stron internetowych, kopie wycinków prasowych, dyplomów listów polecających itp.

Verte 
…………………………………………………………………………..………………
(imię i nazwisko obojga rodziców lub opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE
§1
Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury w Kozach moich/naszego dziecka danych osobowych zawartych
w niniejszej Karcie nominowanego „Semper Melior – zawsze lepszy”, w celu przeprowadzenia weryfikacji nominacji i nadania wyróżnień
Wójta Gminy Kozy „Semper Melior – zawsze lepszy” oraz w celu promocji niniejszej imprezy w mediach, w szczególności na stronach
internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
§2
Wyrażam/y na rzecz Domu Kultury w Kozach zgodę na wykorzystanie przez Dom Kultury w Kozach lub przez inne osoby
na zlecenie Domu Kultury w Kozach wizerunku oraz głosu mojego/naszego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono
ten wizerunek oraz głos, oraz na zwielokrotnianie wizerunku oraz głosu wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami i głosami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań kulturalnoedukacyjnych, materiałach służących popularyzacji działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez Dom Kultury w Kozach poprzez
rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach,
ulotkach, gazetkach itp. do odwołania zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu.
§3
Ponadto wyrażam/y zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przeze mnie/przez moje/nasze dziecko na stronach
internetowych Domu Kultury w Kozach, rozpowszechnianie oraz publikowanie prac w materiałach służących popularyzacji działań
kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez Dom Kultury w Kozach w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach
internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. do odwołania zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu.
§4
Dom Kultury w Kozach może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku oraz głosu na zasadach
określonych w niniejszym oświadczeniu, w celu promocji działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez Dom Kultury w Kozach.
§5
Oświadczam, że zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu udzielam/y nieodpłatnie oraz bezterminowo.

...……………………….………………………………………………
.…….……………………….………………………………………
(czytelny podpis Małoletniego w wieku 13-18 lat)

….……………………..……………………………………………....
(czytelny podpis składającego oświadczenie, rodziców
lub opiekunów prawnych)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że
1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2 , 43-340 Kozy.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres:
iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).
3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Dom Kultury w Kozach.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
5. Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
nominacji i nadania wyróżnienia „Semper Melior – zawsze lepszy”.
7. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

…………………….……………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie, rodziców lub opiekunów prawnych)

