
Regulamin 

Konkursu profilaktycznego 

„Świat przemocy, alkoholu i narkotyków – widziany oczyma dziecka” 

 

 

I. Organizator:  

Organizatorem Konkursu Profilaktycznego „Świat przemocy, alkoholu i narkotyków – 

widziany oczyma dziecka” jest Gmina Rzezawa w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021rok ” 

oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie w ramach działań Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

II. Termin:  

składanie prac do 05 maja  2021 r.  w Urzędzie Gminy Rzezawa ( pok. Nr 1, pok. Nr 4). 

 

III. Kategorie wiekowe 

❖ Dzieci do  6-tego roku  życia 

❖ Dzieci do 9 – tego  roku życia 

❖ Dzieci do 12 –tego roku życia 

❖ Dzieci do 16 –tego roku życia 

 

IV. Cel konkursu:  

Celelm konkursu jest podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków 

uzależnień - uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na 

rozwój uzależnienia - edukacja na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych 

związanych z używaniem narkotyków. 

Głównym założeniem projektu jest: 

 Uświadomienie zagrożeń wynikających z stosowania przemocy, sięgania po 

alkohol, papierosy, narkotyki. 

 Pogłębianie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających ze spożywania   

alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków. 

 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci. 

 Kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, bez przemocy. 

 Inicjowanie i realizowanie działań promujących życie bez nałogów. 



 Wskazania możliwości spędzania wolnego czasu bez używek. 

 Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy, alkoholizmu i narkomanii. 

 

V. Technika i format 

❖ Praca może być wykonana dowolną techniką (malarstwo, rysunek, wydzieranka, 

wyklejanka, kolaż), wiersz własnej twórczości zgodny z tematem konkursu. 

❖ Twórczość zapożyczona nie będzie oceniana.  

❖ W każdej z kategorii jury konkursowe wyłoni laureatów, których prace będzie 

cechowała oryginalność, pomysłowość, estetyka oraz zgodność z tematyką 

konkursu. 

 

VI. Warunki konkursu: 

❖ Każdy indywidualny uczestnik może złożyć jedną podpisaną, pracę wykonaną    

własnoręcznie, 

❖ Organizatorzy powołają Komisję oceniającą prace konkursowe. 

❖ Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia oryginalności utworu pod 

zarzutem plagiatu. 

❖ Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi 

❖ Każdy uczestnik bądź uczestniczka konkursu wyraża również zgodę na bezpłatną 

prezentację swojej twórczości. 

❖ Uczestnik bądź uczestniczka wysyłając wiersze konkursowe oświadcza, że posiada 

pełne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych wierszy. (Patrz: Ustawa  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 

z 2019.1231). Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie Regulaminu 

przez uczestnika oraz wyrażenie zgody na publikację prac zgodnie z Ustawą  

o Ochronie Danych Osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

❖ Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy do biura 

Organizatora: Gminy Rzezawa ( pok. Nr 1, pok. Nr 4) w nieprzekraczalnym 

terminie do 05 maja 2021 r. wraz z wypełnionymi podpisanym formularzem, które 

stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz metryczkę 

❖ O wynikach konkursu osoby nagrodzone zostaną powiadomione poprzez e-mail lub 

telefonicznie, wyniki zostaną także zamieszczone na stronie internetowej 

www.rzezawa.pl oraz www.gops.rzezawa.pl 

http://www.rzezawa.pl/


❖ Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w 

Regulaminie. 

 

Zasady nagradzania prac: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r. po zwołaniu Komisji konkursowej w 

składzie: 

1. P. Renata Prokop – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

2. P. Wiesław Gawor – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego  

3. P. Patrycja Kowalska – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

 

Z nadesłanych prac zostanie opracowana broszura informacyjno - edukacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metryczka 

1.Imię i nazwisko uczestnika ........................................................... 

2.Wiek –klasa ............................................................................... 

3.Miejscowość............................................................................... 

4.Telefon kontaktowy...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o przetwarzaniu danych: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzezawa z siedzibą w Rzezawie,  

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa 

2) Administrator – Wójt Gminy Rzezawa wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może  się Pani / Pan 

skontaktować telefonicznie: nr telefonu (14) 6484818, elektronicznie: gmina@rzezawa.pl lub pisemnie: 

adres siedziby Urzędu Gminy Rzezawa – 32-765 Rzezawa ul. Długa 21 z dopiskiem „Inspektor Ochrony 

Danych”. 

3) Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne. 

4) Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu Profilaktycznego „Świat przemocy, alkoholu  

i narkotyków – widziany oczyma dziecka” oraz realizacji wszystkich czynności związanych  

z jego przeprowadzeniem na podstawie wyrażonej zgody przez podmiot danych. 

5) Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.a RODO - Wyrażona zgoda - przez 

osobę pełnoletnią, a w przypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica/opiekuna prawnego utrwalonego 

podczas przeprowadzenia konkursu profilaktycznego „Świat przemocy, alkoholu i narkotyków – widziany 

oczyma dziecka” w postaci zdjęć i filmów w celu promocji działalności Gminy Rzezawa, Gminnej Komisji 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rzezawie –obejmujezwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie tegoż wizerunku we wszelkich formach 

publikacji na oficjalnych stronach internetowych: Gminy Rzezawa, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rzezawie, a ponadto w portalach informacyjnych: Bochnianin.pl, MojaBochnia.pl, CzasBocheński.pl, 

kbc24.pl, Tygodnik Bocheńsko – Brzeski, Kulturalna Bochnia, portalach społecznościowych Gminy 

Rzezawa, slajdach, prezentacjach multimedialnych, gazetach, broszurach oraz innych materiałach 

promocyjnych związanych z działalnością Gminy Rzezawa, w tym podczas wydarzeń organizowanych 

przez Urząd Gminy w Rzezawie. 

6) Osoba pełnoletnia ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. W przypadku osoby niepełnoletniej prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,  

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ma rodzic/opiekun prawny. 

7) Osoba pełnoletnia ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. W przypadku osoby niepełnoletniej prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ma rodzic/opiekun prawny, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8) Osoba pełnoletnia ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W przypadku osoby 

niepełnoletniej prawo do przenoszenia danych osobowych ma rodzic/opiekun prawny. 

9) Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane do państwa trzeciego - Portal Facebook po uprzednim 

uzyskaniu zgody pełnoletniego uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej zgody rodzica/opiekuna 

prawnego.W tym zakresie nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony 

w drodze decyzji, niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul 

ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską poprzez 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). 

10) Osoba pełnoletnia może uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego 

w siedzibie w Urzędu Gminy w Rzezawie. W przypadku osoby niepełnoletniej kopię danych osobowych 

przekazywanych do państwa trzeciego może uzyskać rodzic/opiekun prawny w siedzibie Urzędu Gminy  

w Rzezawie. 

11) Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej  

w Urzędzie Gminy w Rzezawie. 

12) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Oświadczenie i zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego na udział 

 w Konkursie profilaktycznym 

„Świat przemocy, alkoholu i narkotyków – widziany oczyma dziecka” 

 

Dane uczestnika  

Imię i nazwisko: ……………..……………………………………………………………….........…………….. 

Wiek: ………………………………………………………………………………………………..............… 

Miejscowość zamieszkania: ……………………………………………………………...………….………. 

Dane rodzica/ opiekuna prawnego do kontaktu: 

Imię i nazwisko: …………………………………….…………………………………………….........………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………..…………………..........… 

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………..………….………………... 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez Gminę Rzezawa i akceptuję 

jego warunki. 

 

Wyrażam zgodę na udział  ………………………………..……..........................................................................................                                                       
 

                                                                                                                             (imię i nazwisko uczestnika) 

Konkursu profilaktyczny 

„Świat przemocy, alkoholu i narkotyków – widziany oczyma dziecka” 

Proszę wstawić znak "X" w odpowiednie pole 

[  ]TAK [    ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji oraz 

promocji działalności Gminy Rzezawa, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie 

[  ]TAK [    ] NIE Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie utrwalonego wizerunku mojego dziecka 

/podopiecznego podczas Konkursu przez Urząd Gminy Rzezawa oraz Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rzezawie w postaci zdjęć i filmów w celu promocji działalności Gminy Rzezawa,  

[  ]TAK [    ]  NIE Dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego mogą być przekazywane do państwa 

trzeciego - Portal Facebook. W tym zakresie nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską 

odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone 

za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską 

poprzez 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 

 

………………………………….………………………   

Miejscowość, data      Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 


