Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Grodźcu,
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Biblioteka Publiczna
Gminy Grodziec
ul. Plac ks. abp. Bronisława
Dąbrowskiego 6A
62-580 Grodziec

REGULAMIN
„Twój wybór – realizuj marzenia, nie ryzyko”
- profilaktyczny konkurs plastyczny
Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna – PLAKAT na temat uzależnień
wykonany dowolną techniką.
I. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu są:
•
•
•

Wójt Gminy Grodziec
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu
Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec

II. Cele Konkursu:
Celem konkursu jest:
• Promowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży (m.in. uzależnień
od Internetu, komputera i telefonu, papierosów, alkoholu, narkotyków) oraz wzajemnych
relacji w rodzinie (np. przemocy domowej).
• Uświadomienie dzieci i młodzieży co to jest uzależnienie, jakie są jego rodzaje oraz
negatywne i szkodliwe skutki.
• Promocja zdrowia psychicznego, zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form
spędzania wolnego czasu.
• Rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
• Zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z tematyką
uzależnień w formie plastycznej oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego
talentu artystycznego.
• Poznawanie oryginalnych technik plastycznych oraz popularyzacja twórczości plastycznej
dzieci.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
Konkurs ma zasięg lokalny, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy
Grodziec.
•

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) I kategoria – uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
b) II kategoria – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.

• Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
• Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie ilustracji obrazującej
negatywne skutki uzależnienia oraz promującej zdrowy styl życia bez stosowania używek.
• Prace konkursowe można dostarczać od 18.05.2021 r. do 01.06.2021 r. do Biblioteki
Publicznej Gminy Grodziec (w godzinach otwarcia placówki) wraz z wypełnioną
i podpisaną kartą zgłoszeniową lub przesłać wraz z podpisaną kartą na adres: Biblioteka
Publiczna Gminy Grodziec, ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A, 62-580
Grodziec.
• Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
• imię i nazwisko uczestnika konkursu,
• wiek uczestnika/ klasa/szkoła podstawowa,
• imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu,
• nr telefonu kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego
• Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, w formacie A4 lub A3,
wykorzystując kredki, flamastry, farby, ołówki, papier kolorowy itp. Konkurs nie
obejmuje prac przestrzennych, wykonanych z materiałów, które odstają od kartki.
• Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, bez pomocy osób dorosłych,
muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
IV. Komisja konkursowa:
• Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Organizatorów konkursu.
• Nagrody ufundowane będą przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
• Komisja konkursowa pod uwagę weźmie:
•

jakość wykonania,

•

pomysł,

•

oryginalność,

•

samodzielność wykonania,

•

zgodność z tematem konkursu.

• Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
• Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie do 07.06.2021 r.
7. Nagrodę można będzie odebrać w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
•

Polityka prywatności:

• Administratorem zbieranych danych osobowych od uczestników jest Gmina Grodziec
reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.
• Inspektor ochrony danych powołanym przez Administratora można się skontaktować pod
adresem iod@comp-net.pl .
• Dane osobowe uczestników i ich opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz zamieszczenia zdjęć
uczestników na stronie internetowej organizatorów oraz przesłania artykułu ze zdjęciami
zwycięzców do mediów.
• Dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
• Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w konkursie.
• Administrator będzie zbierał następujące dane: imię i nazwisko, wiek/klasa/szkoła
podstawowa, imię i nazwisko rodzica opiekuna prawnego uczestnika konkursu, nr tel.
kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
• Opiekun prawny zezwala na wykorzystanie imienia, nazwiska i zdjęcia w celu
informowania o wynikach konkursu.
• Administrator oświadcza, iż dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do
realizacji wyżej wymienionych celów oraz przez okres niezbędny dla ustalenia,
dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
• Administrator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać poprzez złożenie oświadczenia
u Administratora na wskazane wyżej dane kontaktowe.
12. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
RODO.

VI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
• Zmiany terminów w regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
• Wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.
• Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych prac.

VII. Postanowienia końcowe:
• Zgłaszając się do Konkursu, Autor zgadza się na upublicznienie nagrodzonej pracy przez
Organizatorów w siedzibie, na stronie internetowej oraz publikacjach samorządowych.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach
promujących, bez uiszczania honorarium autorskiego.
• Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
• Prace nie będą zwracane.

