
Regulamin gminnego konkursu profilaktycznego pod nazwą
“W trzeźwości więcej możliwości”,

na wykonanie plakatu lub prezentacji multimedialnej z zakresu
profilaktyki uzależnień.

§ 1
Organizator konkursu:

Konkurs organizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Istebnej w ramach realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021 (punkt 3e- stworzenie warunków, aktywizacja i
zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie i
finansowanie różnego typu zajęć dodatkowych z elementami profilaktyki).
Konkurs odbywa się pod patronatem Wójt Gminy Istebna Łucji Michałek.

§ 2
Cel konkursu

1. Kreowanie wizerunku młodego człowieka bez nałogów,
2. Propagowanie zdrowego stylu życia,
3. Kształtowanie asertywności w sytuacjach ryzykownych – szkodliwych

dla zdrowia.
4. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń

wynikających  ze spożywania alkoholu, jego szkodliwości dla rozwoju
człowieka, problemów, jakie z sobą niesie spożywanie alkoholu.

§ 3
Uczestnicy

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klas 4-8) z
terenu gminy Istebna.

2. Prace mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

konkursu.



§ 4
Prace konkursowe

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie
plakatu lub prezentacji multimedialnej, nawiązujących do negatywnych
skutków uzależnienia od napojów alkoholowych.

2. Uczestnicy samodzielnie wybierają formę pracy: plakat lub prezentacja
multimedialna.

3. Plakat powinien być wykonany w formacie A3, prezentacja
multimedialna w programie PowerPoint.

4. Plakat powinien zawierać hasło profilaktyczne, nawiązujące do
szkodliwości spożywania alkoholu lub uzależnienia od spożywania
alkoholu.

5. Prezentacja multimedialna może zawierać nagrania i zdjęcia nie objęte
prawami autorskimi. Powinna nawiązywać do szkodliwości spożywania
alkoholu lub uzależnienia od spożywania alkoholu.

6. Prezentację multimedialną należy nagrać na nośnik CD.
7. Do plakatu oraz płyty CD zawierającej prezentację konkursową, powinna

być dołączona karta zgloszenia stanowiąca załącznik do niniejszego
regulaminu. Brak karty zgłoszenia nie dopuszcza pracy do udziału w
konkursie.

8. Wszystkie prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem autora,
klasą oraz nazwą szkoły.

9. Prace mają być składane u pedagogów szkolnych, którzy następnie
przekazują je do Urzędu Gminy w Istebnej sekretarzowi lub
przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Istebnej.

§ 5
Przebieg konkursu

1. Termin składania prac u pedagogów szkolnych upływa 3.12.2021. Po tym
terminie pedagodzy powinni dostarczyć prace do Urzędu Gminy (do
6.12.2021r.).

2. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej, w skład
której wchodzą: członek GKRPA, pracownik GOPS oraz pracownik
GOKiBP w Istebnej.



3. Komisja oceniać będzie:
● profilaktyczny przekaz treści;
● zawartość merytoryczną;
● kreatywność, oryginalność i pomysłowość;
● formę estetyczną pracy.

4. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna  i nie podlega odwołaniu.

5. Autorzy   zwycięskich prac   otrzymają   nagrody,   których wręczenie
odbędzie w wyznaczonym później terminie.

6. Przekazane   prace   zostaną zaprezentowane publicznie, następnie mogą
zostać zwrócone autorom na potrzeby szkoły.

§ 6
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej,
działająca przy Urzędzie Gminy Istebna informuje, że Wójt Gminy jest
administratorem danych osobowych uczestników konkursu. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pisemnie na adres Urzędu Gminy w Istebnej lub na adres poczty elektronicznej
gkrpa@istebna.eu. Dane osobowe uczestników (zakres przetwarzanych danych
osobowych wynika z warunków określonych w regulaminie konkursu) będą
przetwarzane w celu realizacji konkursu. Przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej. Informacja o laureatach (imiona,
nazwiska) konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej (portale, media
społecznościowe itp.). W przypadku nagród posiadających wartość finansową
dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres wymagany
przepisami prawa.
Uczestnikom konkursu przysługuje:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do poprawiania swoich danych;
• prawo do usunięcia danych – tylko przed rozstrzygnięciem konkursu;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.



• Uczestnictwo w konkursie, a w tym udostępnienie danych Administratorowi
jest dobrowolne, przy czym odmówienie podania danych osobowych
uniemożliwia udział w konkursie. Na podstawie udostępnianych danych
Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, dane
osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

§ 7

Uwagi końcowe
Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego
regulaminu oraz wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego
wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły, do której uczęszcza oraz na
bezterminową, nieodpłatną prezentację swojej pracy podczas wystawy
oraz ewentualną publikację pracy w ramach promocji Konkursu na
stronach internetowych, w materiałach informacyjnych i w innych
materiałach związanych z działalnością Organizatorów.

Regulamin   konkursu   jest   dostępny   na   stronie   internetowej   organizatora
www.istebna.eu w   zakładce  GKRPA .



Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

GMINNY KONKURS PROFILAKTYCZNY, PT. “W TRZEŹWOŚCI WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI”
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ISTEBNA

Dane uczestnika:
1. IMIĘ I NAZWISKO/IMIONA I NAZWISKA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH PRACĘ

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW ORAZ NUMER
TELEFONU
………………………………………………………………………………………………

3. NAZWA SZKOŁY
………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..………………
……...……………………………….. w GMINNYM KONKURSIE
PROFILAKTYCZNYM, PT. “W TRZEŹWOŚCI WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI” pod
Patronatem Wójta Gminy Istebna organizowanym przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej. Wyrażam zgodę na
prezentację i wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatorów Konkursu w
celach promocyjnych i wydawniczych związanych z Konkursem oraz na
przetwarzanie i publikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska, wieku, nazwy
szkoły) oraz wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w celach konkursowych.

…………………………………………………...…………………………………………….
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, data i podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Zgodnie z Art.6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) –
RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z
jego udziałem w GMINNYM KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM, PT. “W
TRZEŹWOŚCI WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI” pod Patronatem Wójta Gminy Istebna
organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Istebnej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku udziału
dziecka w w/w konkursie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z tym,
że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………………...…………………………………………….
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, data i podpis



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Zgodnie z Art.6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) –
RODO oraz z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 650) wyrażam zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie przez organizatorów w celach konkursowych i promocyjnych zdjęć i
nagrań zawierających wizerunek mojego dziecka/ podopiecznego, zarejestrowanych
w związku z udziałem dziecka w GMINNYM KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM, PT.
“W TRZEŹWOŚCI WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI” pod Patronatem Wójta Gminy Istebna
organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Istebnej.

…………………………………………………...…………………………………………….
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, data i podpis

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Zgodnie z Art.6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) –
RODO wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych danych
osobowych dziecka, nazwy szkoły oraz miejsca uzyskanego w GMINNYM
KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM, PT. “W TRZEŹWOŚCI WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI”
pod Patronatem Wójta Gminy Istebna organizowanym przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej.

…………………………………………………...…………………………………………….
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, data i podpis


