
REGULAMIN GMINNEGO PROFILAKTYCZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„UzależNIEni? Nie bądź namolny, ja od nałogów jestem wolny!” 

I. Organizatorami konkursu są: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach, 
2. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach, 
3. Wójt Gminy Białobrzegi. 

II. Cele konkursu: 

1. Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów. 
2. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu. 
3. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych skutków wynikających z nadużycia 

alkoholu i narkotyków. 
4. Uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych. 
5. Kształtowanie asertywności w sytuacjach ryzykownych – szkodliwych dla zdrowia. 

III. Ogólne informacje o konkursie: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych klas I-VIII oraz przedszkoli  z terenu Gminy 
Białobrzegi. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej tematyką związanej  
z negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z nadużywania alkoholu  oraz narkotyków. 

3. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić TYLKO jedną pracę. 
4. Każdy uczestnik powinien zamieścić na odwrocie swoje dane: imię, nazwisko, nazwa placówki, klasa oraz 

imię i nazwisko opiekuna, jego numer telefonu. 
5. Nagrodzone zostaną po 3 prace z każdej kategorii wiekowej oraz każdy z uczestników otrzyma upominek za 

udział w konkursie. 

Kategorie: 

Kategoria 1- przedszkole – praca plastyczna – w formie rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka  
w formacie A4 

Kategoria 2- klasa I-II – praca plastyczna – plakat profilaktyczny w formie rysunek, malarstwo, wycinanka, 
wyklejanka w formacie A3 

Kategoria 3 - klasa III-V- praca plastyczna – komiks profilaktyczny w formie rysunek, malarstwo, wycinanka, 
wyklejanka w formacie A4 dwustronnie 

Kategoria 4 - klasa VI-VIII - praca plastyczna - ulotka  profilaktyczna format dowolny  

 

6. Prace konkursowe ocenione będą przez komisję konkursową powołaną przez Organizatorów. 

IV. Terminy: 



4. Konkurs trwa do 30.04.2021 roku, prace należy wysłać na adres Białobrzegi 1, 37-114 Białobrzegi lub 
dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach (adres jak wyżej). 

V. Wyniki zostaną ogłoszone 05.05.2021 roku na profilu facebookowym GOKiCZ 
VI. Wręczenie nagród: forma wręczenia nagród zostanie określona osobnym ogłoszeniem w zależności 

od sytuacji epidemicznej.   
 

VII. Uwagi końcowe: 

1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 
2. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują treść regulaminu. 
3. Z prac konkursowych zostanie zorganizowana wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa  

w Białobrzegach. 
4. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostaną do dyspozycji organizatorów. 
5. Do pracy należy załączyć poniższe oświadczenie. 

  



Załącznik nr 1 

………………………………,dnia………………………….. 

 

Oświadczenie 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 

...........................................................................................................................  
imię i nazwisko , wiek 

.............................................................. ............................................................ 

 nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia) 

...........................................................................................................................  
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres 
II. Wyrażam zgodę ̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych).  

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych  

i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących 

Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie 

stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z 

Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach 

społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że : 

 1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Wójt Gminy Białobrzegi 

2. Podane przeze mnie dane osobowe mojego nie będą przekazywane do państw trzecich. 

3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania 

na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres 

wynikający z przepisów prawa.  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 5. Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i moich, ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

6. Jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

8. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym 

niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję 

wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

.......................................................................................  

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu 


