
 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„MAZOWIECKA LADY D. IM. KRYSTYNY BOCHENEK 2020” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu „Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek 2020” (dalej: „konkurs”) 

jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (dalej: „Centrum” lub „organizator”). 

2. Konkurs organizowany jest corocznie. 

3. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 2 

CEL KONKURSU 

Celami konkursu są: 

1) uhonorowanie kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego 

oraz promocja ich postaw na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami; 

2) zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu kobiet z niepełnosprawnościami 

w rozwój gospodarczy i społeczny Mazowsza; 

3) wyróżnienie działalności osób szczególnie zaangażowanych w realizację powyższych celów 

konkursu, działających na terenie województwa mazowieckiego. 

 

§ 3 

ADRESACI KONKURSU 

W konkursie mogą uczestniczyć kobiety mieszkające w województwie mazowieckim, działające  

na rzecz aktywnego życia osób z niepełnosprawnościami. 

 

§ 4 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od podmiotów i osób fizycznych prowadzących 

działalność na terenie województwa mazowieckiego: 

1) jednostek administracji rządowej; 

2) jednostek samorządu terytorialnego; 

3) organizacji pozarządowych; 

4) podmiotów stanowiących środki masowego przekazu; 
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5) placówek naukowych, edukacyjnych, kulturalnych; 

6) osób fizycznych. 

2. Każda z kandydatek, bądź zgłaszająca ją instytucja lub organizacja, powinny wypełnić 

formularz, na podstawie którego zostaną wyłonione laureatki. Formularz stanowi załącznik  

nr 1 do regulaminu. 

3. Szczegółowe kategorie konkursu: 

1) „Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 26 lat działających 

w różnych obszarach życia społecznego; 

2) „Kultura i Sztuka” – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki; 

3) „Sport” – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu; 

4) „Życie Społeczne” – kategoria dla kobiet działających w organizacjach pozarządowych 

lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców, 

lub przedsięwzięć społecznie użytecznych; 

5) „Życie Zawodowe” – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób 

wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych; 

6) „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – kategoria specjalna dla kobiet 

pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób 

z niepełnosprawnościami. 

4. Kandydatki, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1, muszą mieć ukończone 18 lat oraz mieć pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

5. Kandydatki powinny być osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu polskiego prawa 

i posiadać miejsce zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem 

osób, o których mowa w  ust. 3 pkt 6. 

6. W każdej kategorii wybierana jest jedna laureatka. 

 

§ 5 

WARUNKI ZGŁASZANIA KANDYDATEK DO KONKURSU 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie na wypełnionym formularzu konkursowym 

(załącznik nr 1 do regulaminu), dostępnym na stronie internetowej Centrum 

(www.mcps.com.pl). Zgłoszenia przesłane na innych formularzach nie będą rozpatrywane. 

2. Formularz powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zwięzłą charakterystykę kandydatki, 

będącą podstawą zgłoszenia kandydatury oraz przynajmniej jedną fotografię z wizerunkiem 

kandydatki w wersji elektronicznej oraz czytelnie podpisany. Ewentualne dodatkowe materiały, 

które będą dołączone do wniosku, po zakończeniu konkursu nie podlegają zwrotowi. 

3. W przypadku kandydatki w kategorii „Dobry Start”, która w chwili zgłoszenia nie ukończyła 

18 lat, zgodę, o której mowa w  § 10 ust. 2, wyraża opiekun prawny kandydatki. 

http://www.mcps.com.pl/
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4. Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka 

Lady D. im. Krystyny Bochenek 2020” osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby Centrum 

w Warszawie na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, albo w formie elektronicznej  

na adres: mcps@mcps.com.pl, wpisując jako temat mejla „Mazowiecka Lady D. – zgłoszenie”. 

5. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych rozpoczyna się 17 września 2020 r. i upływa  

13 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania korespondencji 

elektronicznej). 

 

§ 6 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Laureatki konkursu wybiera co najmniej 7-osobowa komisja konkursowa, w skład której 

wchodzą przedstawiciele organizatora oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W skład komisji 

konkursowej mogą wejść również przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, 

środowisk związanych z osobami z niepełnosprawnościami. 

2. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, 

nadzorujący działalność Centrum. 

3. Ostateczny skład komisji konkursowej zatwierdzi przewodniczący komisji konkursowej 

w porozumieniu z dyrektorem Centrum. 

4. Decyzje komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego. 

 

§ 7 

OCENA WNIOSKÓW 

1. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu odbywa się w dwóch etapach: oceny formalnej 

i oceny merytorycznej. 

2. Oceny formalnej złożonych wniosków dokonują wyznaczeni przez dyrektora Centrum 

pracownicy Wydziału Komunikacji i Promocji – Biura Promocji. 

3. W trakcie oceny formalnej podmiot zgłaszający ma możliwość uzupełnienia wniosku w terminie 

7 dni od daty otrzymania z Wydziału Komunikacji i Promocji – Biura Promocji informacji  

o stwierdzonych brakach formalnych. 

4. Oceny merytorycznej dokonuje komisja konkursowa, biorąc pod uwagę zaangażowanie kobiet 

w działania w  obszarach, o których mowa w § 4 ust. 3. 

 

 

 

mailto:mcps@mcps.com.pl
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§ 8 

NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursie jest statuetka i dyplom pamiątkowy. 

2. Laureatki zyskują możliwość posługiwania się tytułem „Mazowieckiej Lady D.”. 

 

§ 9 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Nagrody, o których mowa w § 8, wręczone zostaną podczas uroczystej gali finałowej laureatek 

konkursu. 

2. O dokładnym terminie i miejscu gali finałowej laureatek konkursu, kandydatki zostaną 

poinformowane w trybie odrębnym, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

3. W przypadku, gdy laureatka nie będzie mogła odebrać nagrody podczas ww. gali, nagroda 

będzie do odebrania w siedzibie Centrum nie później niż do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

regulaminu konkursu. 

2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie i publikację wizerunku przez Organizatora. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

3. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.  

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mcps.com.pl. 

5. Dane osobowe: 

1) będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  kandydatka wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, 

b) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, 

jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Centrum może przekazywać dane 

podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Centrum oraz  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych, np. sądom lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądanie uzyskania 

danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania; 

mailto:iod@mcps.com.pl
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2) będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu „Mazowiecka  

Lady D. im. Krystyny Bochenek 2020”; 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie 

archiwizowania dokumentów; 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej. 

6. Wizerunek: 

1) będzie przetwarzany na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.),  

2) będzie przetwarzany nieodpłatnie, wielokrotnie rozpowszechniane nagrania wizerunku  

na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych 

mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, 

edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z konkursem, 

3) może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania 

i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych 

lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do jego danych osobowych, żądania 

ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 

danych osobowych. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania 

jego danych osobowych, a także żądania usunięcia jego danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało 

niezakwalifikowaniem do konkursu. 

10. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu 

w trakcie trwania konkursu, w tym terminów zawartych w niniejszym regulaminie.  

11. Wszystkie złożone wnioski konkursowe oraz ewentualne załączniki nie będą odsyłane 

do uczestników konkursu i pozostają w siedzibie Centrum przez okres 2 lat od zakończenia 

danej edycji konkursu. 

12. Informacje zawarte we wnioskach konkursowych będą wykorzystywane w celu wyłonienia 

laureatek. Po zakończeniu konkursu organizator bez zgody uczestnika konkursu nie będzie 

wykorzystywał ani udostępniał osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach 

konkursowych, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione. 

13. Organizator konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem. 

14. Regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej www.mcps.com.pl. 

 

http://www.mcps.com.pl/

