REGULAMIN KONKURSU
pt. „Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje ręce!”
organizowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
Cele konkursu:
1. Cel główny: Zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień od substancji
psychoaktywnych.
Podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców terenu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny (w szczególności dzieci młodzieży, osób starszych) na
temat szkodliwości stosowania substancji psychoaktywnych.
Ochrona dzieci i młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi, w tym:
wchodzeniem w kontakty z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniem
się.
Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego z dala od nałogów.
Propagowanie zachowań prozdrowotnych i prospołecznych, jako alternatywy
wobec środków odurzających.
Promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień, w tym kreowanie wizerunku
młodego człowieka wolnego od nałogów.

§1
Organizatorem konkursu jest Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny - Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
§2
Konkurs

realizowany

jest

w

ramach

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok

§3
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży w dwóch
kategoriach wiekowych:
od 6 lat do 12 lat
od 13 lat do osiągnięcia pełnoletności (18 roku życia)
§4
Uczestnicy przygotowują krótki spot (krótki film) antyreklamowy dot. narkotyków
lub/i dopalaczy, który zniechęci widza do sięgania po środki psychoaktywne.
§5
Każdy uczestnik/para uczestników może wykonać tylko jeden spot. Spot może być
wykonany przez maksymalnie 2 osoby. Może on trwać maksymalnie do 3 minut.
Praca musi być wykonana przez uczestnika/parę uczestników samodzielnie.
Za

naruszenie

praw

autorskich,

majątkowych

i

osobistych

odpowiada

Uczestnik/Uczestniczka konkursu.
§6
Nabór prac konkursowych trwa od 13.07.2020r. – 14.08.2020r.
Prace należy przesłać w dowolnej formie elektronicznej na maila:
profilaktykagp@wp.pl
W temacie wiadomości należy wpisać: „Konkurs”, a w treści zamieścić imię
i nazwisko autora/ autorów prac.
Załączniki z dopiskiem na kopercie „Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje
ręce!” należy nadsyłać na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 36b
44-230 Czerwionka-Leszczyny
lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, w terminie do 14.08.2020r.
§7
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 02.09.2020r. na stronie internetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (https://www.czerwionka-leszczyny.pl/) oraz stronie
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej (http://www.opsczerwionka.webserwer.pl/).
Laureaci otrzymają także informację telefoniczną.
§8
Komisja konkursowa składająca się z trzech osób – przedstawicieli: Urzędu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Ośrodka Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czerwionce-Leszczynach, wyłoni zwycięską pracę (w każdej kategorii wiekowej).
Zwycięzcy

konkursu

zostaną

poinformowani

telefonicznie

o szczegółach odbioru nagród.
§9
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
§10
Komisja konkursowa dokonując oceny wykonanych prac bierze pod uwagę:
zgodność treści pracy z podanym tematem,
oryginalność i jasność przekazu,
wartość merytoryczną
walory edukacyjne i profilaktyczne

§11
Zwycięzcy konkursu otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
§ 12
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu.
§ 13
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:
32 4314904 , 505194137 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
profilaktykagp@wp.pl
§ 14
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz Organizatora, z możliwością wykorzystania przez Organizatora na
wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze
zm.) oraz do publikacji

w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez

Organizatora oraz w Internecie.
§ 15
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnicy
wyrażają zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w dostępnych nam
mediach (np. lokalnej prasie, telewizji, stronie internetowej gminy).
§ 16
Złożenie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do regulaminu, jest
równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich do swojej pracy na rzecz
organizatorów konkursu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, a także udostępnieniem wizerunku w zakresie niezbędnym do

przeprowadzenia

konkursu

oraz

dalszego

wykorzystania

prac

w

celach

promocyjnych.
§ 17
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie oraz wyłącznej
interpretacji jego zapisów.
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pt „Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje ręce!”

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel
ustawowy………..……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu, niniejszym wyrażam zgodę na udział
dziecka w w/w konkursie na zasadach określonych w regulaminie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach mojego podopiecznego
danych

osobowych

zawartych

w

zgłoszeniu

do

w konkursie w celu i zakresie określonym w regulaminie konkursu.

udziału
Ponadto

wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora wyżej wymienionego
konkursu zdjęć, nagrań filmowych, na których znajduje się

wizerunek mojego

podopiecznego do celów promocyjnych.

………………………………..
podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu pt. „Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje ręce!”

DANE UCZESTNIKA/CZKI KONKURSU,
KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 18 ROKU ŻYCIA.
„Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje ręce!”

Imię uczestnika
konkursu
Nazwisko uczestnika
konkursu
Wiek uczestnika
konkursu
Adres zamieszkania
uczestnika konkursu
Rodzic/opiekun
prawny (imię
i nazwisko)
Numer telefonu:

Załącznik 3 do Regulaminu konkursu pt. „Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje ręce!”

……….……………………….……….
nazwisko i imię uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia 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, RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36b tel. 324312039.
2) kontakt do inspektora ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej:
iod@opsczerwionka.pl, tel. 324312039 wew. 17, lub pisemnie na adres siedziby
wskazany w punkcie 1.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu pt.
„Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje ręce!” (Art. 6 pkt 1 a RODO) tj. osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
(danych osobowych dziecka)w tym wizerunku dziecka w mediach, w jednym lub
większej liczbie określonych celów.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony
ważnym interesem Administratora.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Inspektora Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału
w konkursie pt. „Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje ręce!” Konsekwencją
niepodania danych osobowych w wymaganym zakresie będzie niemożność wzięcia
udziału w ww. konkursie.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również nie będą poddawane
profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka w celu
wzięcia udziału w konkursie pt. „Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje ręce!”

………………………..................……………………………………………..
miejscowość i data podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić

Załącznik 4 do Regulaminu konkursu pt. „Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje ręce!”

Zgoda
Tak*

Nie*
Nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego
dziecka na stronach internetowych, w związku z udziałem dziecka
w konkursie.

Tak* Nie*
Nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego
dziecka na portalach społecznościowych, w związku z udziałem dziecka
w konkursie.

Tak*

Nie*
Nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz imienia
i nazwiska w mediach oraz w prasie, w związku z udziałem dziecka
w konkursie.

*Zaznacz właściwe

………………………………………
miejscowość i data, podpis

Nie wyrażenie zgody, skutkuje brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.

