REGULAMIN KONKURSU WIEDZY Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD HASŁEM:

„DORASTAMY BEZ NAŁOGÓW ”
CELE KONKURSU
❑

❑

❑
❑

❑
❑

Szerzenie wśród uczniów szkoły podstawowej wiedzy na temat uzależnienia od
alkoholu i nikotyny.
Zdobycie podstawowych informacji na temat wpływu alkoholu i nikotyny na organizm
człowieka
Zapoznanie uczniów z profilaktyką uzależnień.
Propagowanie zdrowego trybu życia oraz różnych form spędzania czasu wolnego bez
używek.
Aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy i korzystania z różnych źródeł wiedzy.
Integracja uczniów ze szkół gminy Szaflary.

ORGANIZATOR
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach

UCZESTNICY
Uczniowie szkoły podstawowej z klasy IV - VI
WARUNKI UCZESTNICTWA
Każda szkoła może zgłosić 3 uczniów do konkursu gminnego - laureatów etapu
szkolnego. Zgłoszenie reprezentacji do udziału w konkursie należy składać do 23.03.2021r.
w Urzędzie Gminy Szaflary (pokój nr 1.5 – GOPS), tel. 18-26-123-29 lub na e-mail:
gkrpa@szaflary.pl podając nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów, klasę oraz imię
i nazwisko opiekuna. Sprawami organizacyjnymi konkursu zajmuje się Pani Katarzyna
Sowa.

ZAKRES TEMATYCZNY
Tematyka konkursu obejmuje treści dotyczące alkoholizmu i nikotynizmu. Ze
względu na ogrom materiału, jaki istnieje na ten temat, na potrzeby konkursu zostały
wybrane informacje, które każda ze szkół otrzyma w formie kserokopii.

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs jest pisemny w formie testu i zawiera zadania zamknięte oraz
otwarte. Konkurs odbędzie się 26.03.2021r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej
w Zaskalu, 34-424 Zaskale ul. Kard. Karola Wojtyły 51. Oceny prac uczniów dokona
komisja konkursowa złożona z opiekunów uczestników.

Przewidziane są nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu oraz
nagrody główne w postaci:
I miejsce
- nagroda rzeczowa o wartości do 180,00 zł,
II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 120,00 zł,
III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 80,00 zł.
Opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

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) Uczestnik konkursu 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:
Katarzyna Sowa

Załączniki:/1/
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Załącznik Nr 1

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
…………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

…………………………………………..
klasa

…………………………………………..
nazwa i adres szkoły

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie „Dorastamy
bez nałogów” organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szaflarach. Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej GKRPA
oraz Gminy Szaflary danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko
w konkursie.
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez
Organizatora danych osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w konkursie
„Dorastamy bez nałogów” zgodnie z art. 13 RODO.

……….…………………...
(miejscowość, data)

……….……..……………………………………..
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatora wizerunku mojego
dziecka jako uczestnika konkursu „Dorastamy bez nałogów”

……….…………………...
(miejscowość, data)

……..……………………………………..
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

Podstawa prawna:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

INFORMACJA
adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie „Dorastamy bez
nałogów”
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szaflary w imieniu,
której działa Wójt Gminy Szaflary z siedzibą 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować
przez e-mail: iod@szaflary.pl
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) udział w konkursie „Dorastamy bez nałogów” Pani/Pana dziecka;
b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w celu promowania działalności placówki
oraz osiągnięć i umiejętności ucznia
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r.
poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580).
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka:
a) nie będą przekazywane osobom trzecim;
b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:
na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych;
c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Dane przechowywane będą do końca roku szkolnego 2018/2019.
6. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:
a)
prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania
(art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18);
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w
konkursie.
8. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem
zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

