
 

 

Regulamin konkursu plastycznego na plakat/ulotkę „ Żyj zdrowo! Bez używek” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

     Celem konkursu jest promowanie życia bez nałogów, pogłębianie wiedzy o uzależnieniach, 

kształtowanie zachowań promujących zdrowy tryb życia oraz propagowanie profilaktyki 

uzależnień (od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy). 

Czekamy na oryginalne i własnoręcznie wykonane prace. 

 

§ 2 

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Kuźnia Kowalowiec”. 

 

§ 3 

 

Konkurs trwa od 22.10.2022r. do 30.11.2022r. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

§ 4 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży.  

2.1. Prace plastyczne należy przygotować w formie plakatu lub ulotki, technika wykonania jest 

dowolna;  

2.2. Prace składamy osobiście po wcześniejszym umówieniu przez facebook stowarzyszenia 

bądź e-mail; kuzniakowalowiec@gmail.com  lub przesyłamy pocztą do siedziby 

Stowarzyszenia: Radomsko, ul. Zachodnia 24. Praca powinna być opisana – imię i nazwisko, 

wiek autora (rocznikowo), adres, nr tel. opiekuna/ rodzica. 

3. Uczestnika do konkursu musi zgłosić rodzic lub opiekun prawny wypełniając kartę 

zgłoszenia załączoną do niniejszego regulaminu jako załącznik nr 1. 

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą znane wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie 

będą udostępniane osobom trzecim. 

 

§ 5 

 

1.Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu 

realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. 

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 

§ 6 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby 

odpowiedzialne powołane przez Organizatora. 

2. Ogłoszenie konkursu: 22.10.2022r. 

3. Prace należy nadsyłać w terminie od 22.10.2022r. do 30.11.2022r. 

4. Ostateczny wybór najlepszej pracy zostanie dokonany przez jury.  

5. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi do 06.12.2022r. 

6. Nagrody zostaną wysłane bądź wręczone  do 15.12.2022r. 

 

 



§ 7 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

 - zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz Informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 

 - dostarczyć pracę konkursową wraz z podpisanym zgłoszeniem udziału w konkursie, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu promowanie działań mających wpływ na 

kształtowanie prozdrowotnych nawyków  i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki 

uzależnień . 

5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu 

praca jest jego własnością i została wykonana przez niego samego oraz, że przysługują mu 

prawa autorskie do tej pracy, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. 

6. Organizator Konkursu może zweryfikować Zgłoszenia, w szczególności czy Treści 

konkursowe:  

a. nie zawierają elementów sprzecznych z prawem  

b. nie naruszają dobrych obyczajów  

c. nie naruszają praw osób trzecich  

d. nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu  

e. nie zawierają elementów godzących w dobre imię lub renomę Organizatora lub Sponsora  

f. nie zawierają wulgaryzmów lub jakichkolwiek treści nieprzeznaczonych lub szkodliwych 

dla osób niepełnoletnich 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi zgodnie z Harmonogramem zawartym w par. 6 

niniejszego Regulaminu. 

8. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy będą opublikowane zgodnie z Harmonogramem zawartym 

w par. 6 niniejszego Regulaminu. 

 

IV. NAGRODY 

 

§ 8 

 

1. Po zakończeniu czasu trwania konkursu jury dokona oceny zgłoszonych treści (prac 

konkursowych) na podstawie subiektywnej oceny członków jury, biorąc pod uwagę 

kreatywność, oryginalność i pomysłowość zgłoszonych treści pod kątem wykonania zadania 

konkursowego. Decyzja jury o wyborze zwycięzców nie będzie podlegała podważeniu z 

uwagi na jakiekolwiek inne kryteria oceny.  

2. Skład jury konkursu jest 3 osobowy i stanowią go przedstawiciele ze strony Organizatora. 

3.Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa do prac 

konkursowych, na następujących polach eksploatacji: 

 - prawa do utrwalania i zwielokrotniania w pamięci komputera lub innych nośnikach 

 - wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, 

wyświetlania, rozpowszechniania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji 

powielonych kopii; 

  - prawa do publicznej prezentacji, 

  - prawa do przerabiania i przetwarzania z zachowaniem osobistych praw autorskich, 

  - prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych,  

4. Wzór zwycięskiego materiału zostanie wydrukowany i kolportowany. Ulotka trafi do 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, świetlic środowiskowych oraz POZ, a także do 

sklepów spożywczo-alkoholowych na terenie miasta, placówek publicznych jak urzędy oraz do 

autobusów komunikacji miejskiej. Dzięki temu kolportażowi komunikat o życiu bez używek 

trafi do większej ilości osób. 

 

 

 

 



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 9 

 

1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez 

uczestników Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie 

przesyłania materiałów konkursowych. 

3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora 

mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 

niniejszym Regulaminie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu na plakat/ulotkę „Żyj zdrowo! Bez używek” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA PLAKT/ULOTKĘ   
„Żyj  zdrowo! Bez używek”  

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

WIEK UCZESTNIKA (ROCZNIKOWO) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFON KONTAKTOWY RODZICA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

TAK* NIE*  

❑ ❑ wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na plakat/ulotkę „Żyj zdrowo! Bez używek"  
na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, z którym zapoznałem/-am się i akceptuję jego treść  

❑ ❑ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Kuźnia Kowalowiec” – organizatora konkursu na plakat/ulotkę 
„Żyj zdrowo! Bez używek" (zwanego Konkursem) danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia, nazwiska oraz 
wieku, poprzez podanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie oraz jego uczestnikach, w materiałach 
informacyjnych i reklamowych, profilu Organizatora Konkursu w mediach społecznościowych (Facebook), a także w 
prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz promowania jego uczestników  

❑ ❑ 
zezwalam (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 
na nieodpłatne przetwarzanie przez Organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka, w szczególności poprzez 
wykorzystywanie i rozpowszechnianie w postaci zdjęć wykonanych podczas Konkursu i w trakcie wręczania nagród, 
w tym na rozpowszechnianie w materiałach informacyjnych i reklamowych, profilu Organizatora Konkursu w mediach 
społecznościowych (Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na temat Konkursu 
oraz promowania jego uczestników  

* zaznacz właściwy 

 

Jednocześnie oświadczam, że zarówno ja jak i moje dziecko (Uczestnik Konkursu) zostaliśmy poinformowani przez Organizatora 
Konkursu o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), m.in. 
o przysługujących nam prawach, w tym prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia 
i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 
nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem prawa albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawie 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, poprzez dostarczenie takiego pisemnego 
żądania bezpośrednio Organizatorowi Konkursu, a także prawie do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.  

 

……………………………….………………………………………………... 

miejscowość, data  

……………..………………………………………………………….……………………… 

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

  



załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu na plakat/ulotkę „Żyj zdrowo! Bez używek" 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, że:  

• Administratorem danych osobowych uczestników konkursu na plakat/ulotkę „Żyj zdrowo! Bez używek" (zwanego dalej Konkursem) oraz 

ich rodziców / opiekunów prawnych jest Stowarzyszenie „Kuźnia Kowalowiec” z siedzibą 97-500 Radomsko, 

ul. Zachodnia 24, e-mail: kuzniakowalowiec@gmail.com.  

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest prawnie uzasadniony interes, którym jest umożliwienie 

uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie oraz umożliwienie administratorowi jego organizacji, przeprowadzenia oraz udokumentowania 

przebiegu, a także zapewnienie kontaktu z uczestnikami. Ponadto w zakresie wyrażonej zgody administrator będzie mógł przetwarzać dane 

osobowe w postaci imienia, nazwiska, wieku oraz wizerunku, poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie 

i jego uczestnikach, także w mediach tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, tj. profilu Organizatora Konkursu w mediach 

społecznościowych (Facebook), w celu upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz promowania jego uczestników. W zakresie, 

w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, dane osobowe mogą również być przetwarzane w celu właściwego rozliczenia Konkursu 

(przetwarzanie jest wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego). Dane mogą być także przetwarzane w celu realizacji 

uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z organizowanym Konkursem.  

• Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

• Odbiorcą danych osobowych będą: członkowie komisji konkursowej, osoby obecne podczas uroczystości wręczenia nagród, a także osoby 

przeglądające informacje nt. Konkursu, w tym listę nagrodzonych prac opublikowanych na profilu Organizatora Konkursu w mediach 

społecznościowych (Facebook). Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi, z którymi 

wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie usług hostingowych; przesyłanie prac konkursowych 

na skrzynkę poczty elektronicznej Organizatora Konkursu oraz publikacja danych na portalu społecznościowym Facebook wiąże się 

z koniecznością ich transferu na serwery zarządzane przez Google LLC (właściciel Gmail) oraz do serwisu zarządzanego przez Facebook Inc., 

które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędne certyfikaty zgodności z RODO  
• Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu, a także przez czas niezbędny dla celów archiwalnych, 

natomiast w zakresie jakim jest to niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z Konkursem – do czasu przedawnienia tych roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do momentu 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

• Podanie danych osobowych na karcie zgłoszenia jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w Konkursie, co oznacza, 

że niewypełnienie karty zgłoszenia uniemożliwi otrzymanie nagród za udziału w Konkursie.  

• Osoba, której dane dotyczą ma prawo domagać się od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich 

kopii. Może także żądać ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 17 RODO – może 

żądać usunięcia swoich danych. 

• Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. W 

takiej sytuacji dane nie będą dalej przetwarzane, chyba, że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub wykaże, że jest to niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

• Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

• Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania 


