REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA WYKONANIE
PRAC POD HASŁEM
„ Przemoc w dobie pandemii ”

§1
Organizatorzy konkursu
Konkurs organizowany jest przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Gminie Dębowiec. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębowiec.
§2
Cele konkursu
1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
2. Pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy wśród społeczności lokalnej.
3. Propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
4. Zastosowanie edukacyjnej formy przekazu pod kątem rozwiązywania problemów bez stosowania
przemocy.
5. Podnoszenie świadomości dzieci, młodzieży i rodziców na temat negatywnych konsekwencji
wynikających ze zjawiska przemocy.
6. Edukacja w zakresie dostępnych procedur prawnych względem ofiar przemocy.
7. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy.
8. Pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży.
9. Zaprezentowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół z terenu gminy
Dębowiec.
§3
Uczestnicy
1.Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych z gminy Dębowiec.
2.Organizator wyznacza następujące kategorie Konkursu:


kategoria obejmująca uczniów szkół podstawowych
- szkoła podstawowa: uczniowie kl. I–III;
-II kategoria - szkoła podstawowa: uczniowie kl. IV-VIII;



praca indywidualna

§4
Prace konkursowe

1. „Przemoc w dobie pandemii ”– motyw przewodni konkursu
2. Prace powinna zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
3. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną; malarstwo, rysunek, grafika.
4.Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa. Do każdej pracy powinna być
załączona informacja zawierająca następujące dane:
Praca indywidualna –imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, dane szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko
wychowawcy/nauczyciela pod kierunkiem, którego powstała praca .
5.Prace z poszczególnych szkół przekazane zostaną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu za
pośrednictwem wyznaczonego przez Dyrektora każdej szkoły pracownika do dnia 8 listopada 2021r do godz.
15.00.
6.Prace dostarczone po 8 listopada 2021 r. nie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe.
§5
Przebieg konkursu
1.Prace konkursowe ocenią członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu.
2.Komisja oceniać będzie: zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość oraz formę
estetyczną pracy.
3.Dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Organizatora. Dodatkowo
przewidziane są również wyróżnienia.
4.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
5.Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 15 listopada 2021r.

§6
Uwagi końcowe
1.Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2.Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu. Mogą zostać
wykorzystane w działaniach informacyjno -edukacyjnych na terenie Gminy Dębowiec.
3.Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac
zgłoszonych do konkursu.
4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac

konkursowych w celach reklamowych (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we
wszelkich innych wydawnictwach).

5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

(0-

13) 44130 28 w. 42 i na stronie: www.debowiec.pl
6 . Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one
wskutek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych
o charakterze siły wyższej, bądź są wynikiem awarii lub innych problemów technicznych niezależnych od
Organizatora.
Dębowiec, 06.10.2021r

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
…………………………………………..
imię i nazwisko dziecka
…………………………………………..
imię i nazwisko rodzica (opiekuna)
…………………………………………..
klasa
…………………………………………..
nazwa i adres szkoły
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie „Przemoc w dobie
pandemii" organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Gminie Dębowiec z siedzibą przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowcu; 38-220
Dębowiec 101. Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu. W związku z powyższym wyrażam
zgodę na udostępnianie danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w
konkursie. Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu; 38-220 Dębowiec 101 danych osobowych mojego
dziecka w związku z jego udziałem w konkursie "Przemoc w dobie pandemii" zgodnie z art. 13
RODO.

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

Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy plastycznej wykonanej przez moje dziecko
na rzecz Organizatora, co wiąże się ze zgodą na upublicznianie jej na potrzeby działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Dębowiec, w tym w Internecie.

……….…………………...
……..……………………………………..
(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 „ Przemoc w
dobie pandemii”)
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (RODO):
1. Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębowcu, 38-220 Dębowiec 101, tel. 13 4413028 w. 42
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: -e-mail: iod@radram.pl
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) udział w konkursie " Przemoc w dobie pandemii " Pani/Pana dziecka;
b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO
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:
c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Dane przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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.

