
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

 

"DZIĘKUJĘ - UŻYWKAMI SIĘ NIE TRUJĘ" 

 

CELE KONKURSU 

 

 Popularyzacja wśród uczniów tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień, szerzenie 

wiedzy na temat szkodliwości używek. 

 Promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. 

 Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, poprzez upowszechnianie 

wzorców i postaw prozdrowotnych. 

 Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. 

 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.  

 

ORGANIZATOR 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. 

 

UCZESTNICY 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w trzech grupach wiekowych: 

   I  grupa - klasy  I, II ,III  

 II  grupa - klasy IV, V, VI 

oraz III grupa – klasa VII, VIII 

 

WARUNKI KONKURSU 

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej związanej 

z hasłem ogólnym: "Dziękuję - używkami się nie truję". 

2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba - nie dopuszcza się do Konkursu prac 

zespołowych.  

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające 

praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio nieprezentowane.  

4. Każdy z uczestników przygotowuje pracę indywidualnie, wykonaną dowolną techniką 

plastyczną na papierze - format A4, A3.  

5. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.  

6. Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na plakacie. 

7. Ilość prac ograniczona - szkoła przekazuje maksymalnie 5 najlepszych prac z każdej grupy 

wiekowej.  

8. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru – literami 

drukowanymi 



Opis pracy:  

 

Imię i nazwisko autora 

pracy 

 

Klasa  

Imię i nazwisko 

nauczyciela (opiekuna) 

 

 

Hasło "DZIĘKUJĘ - UŻYWKAMI SIE NIE TRUJĘ" 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC 

 

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać do Szkoły 

Podstawowej w Borze do Pani Małgorzaty Gacek w terminie do dnia 09 października 

2019. 

2. Prace dostarczone organizatorowi po 09 października 2019r. nie zostaną rozpatrzone jako 

prace konkursowe. 

3. Wraz z przekazaniem prac należy dołączyć podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w konkursie. 

 

OCENA PRAC 

 

1) Komisja konkursu - członkowie GKRPA w Szaflarach - dokona oceny prac plastycznych, 

przyznając nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej o wartości:  

I miejsce  - nagroda rzeczowa o wartości do 100,00 zł, 

II miejsce  - nagroda rzeczowa o wartości do   70,00 zł, 

III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do   50,00 zł. 

oraz dwa wyróżnienia - nagrody książkowe 

2) Komisja oceniać będzie: 

 Zgodność  treści pracy z treścią tematu konkursu. 

 Inwencję i pomysłowość prezentacji tematyki. 

 Czytelność przekazu. 

 Ogólne wrażenia estetyczne.  

 Kreatywność i oryginalność. 

3) Organizator konkursu wykona wystawę nagrodzonych prac w Urzędzie Gminy w Szaflarach. 

4) Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 

16 października 2019r. w UG w  Szaflarach o godz. 14
00

. 

 



 

UWAGI KOŃCOWE 

 

1) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gkrpa.szaflary.pl oraz 

u dyrektorów szkół z terenu Gminy Szaflary. 

2) Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.  

3) Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu 

i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych.  

4) Uczestnik wyraża zgodę na:  

a. przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

konkursu, 

b. opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej 

Organizatora imienia i nazwiska autora nagrodzonej pracy.  

 

 

 

Organizator: 

GKRPA w Szaflarach 

Osoby odpowiedzialne: 

Małgorzata Gacek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:/1/ 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE  !!! 



Załącznik Nr 1 

 
          ………………………….. 
                  (miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 
 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna  ......................................................................................... 

Kod pocztowy, miejscowość    ......................................................................................... 

ulica, nr domu     ......................................................................................... 

nr telefonu     ......................................................................................... 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1) jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem ........................................................................, 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

2) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów 

związanych z jego udziałem w konkursie, „Dziękuję – używkami się nie truję”, zgodnie z 

Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 

1669.) 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Szaflarach, 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska 18. 

Celem przetwarzania jest konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień „Dziękuję – używkami się nie truję”, 

którego organizatorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach.  

Odbiorcą danych zamieszczonych w oświadczeniu: 

- dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa szkoły, wyniki komisji 

konkursowej 

- dane rodzica/opiekuna uczestnika konkursu: imię i nazwisko,  adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu 

jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach, 34-424 Szaflary ul. 

Zakopiańska 18. 

Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemie informatycznym oraz tradycyjnym (papierowym) w Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach, 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska 18. 

 

Czytelny podpis: 

Rodzic/opiekun kandydata:    …………..……………………………………………. 
                   (imię i nazwisko) 

2) O 


