REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
w ramach realizacji programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs plastyczno-literacki odbywa się na terenie powiatu grodziskiego w klasach I-III szkół
podstawowych, które zrealizują program „Nie pal przy mnie, proszę” (w całości lub w części) w roku
szkolnym 2018/2019. Przekazanie prac konkursowych do organizatora jest jednoznaczne z deklaracją
realizacji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” w bieżącym roku szkolnym wśród
dzieci w wybranych/wszystkich klasach I-III w placówce biorącej udział w konkursie.
2. Organizatorzy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim i Starostwo
Powiatu Grodziskiego
§ 2. Cel Konkursu
1.

Głównym celem konkursu jest wypromowanie i upowszechnienie wśród dzieci mody na niepalenie.

2.

Cele szczegółowe:


wytworzenie skojarzenia papierosa z czymś nieprzyjemnym,



wyposażenie dziecka w argumentacje za niepaleniem,



kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie,



angażowanie rodziców i opiekunów dzieci w promowanie korzyści wynikających z niepalenia,



promowanie zdolności literackich i manualnych, wspieranie talentów poprzez nagradzanie oraz
ukazywanie ich twórczości szerszej publiczności.
§ 3. Zakres tematyczny

Tematyka prac powinna dotyczyć korzyści, jakie wynikają z niepalenia, życia w świecie wolnym od dymu
tytoniowego oraz zagrożeń jakie niosą ze sobą papierosy tradycyjne oraz tzw. e – papierosy.
Ze szczególnym uwzględnieniem pochwały niepodejmowania kontaktów z papierosami.
§ 4. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych biorących udział w programie
„Nie pal przy mnie, proszę”.
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy literackiej, w dowolnej formie (np. krótkie opowiadanie, rymowanka, komiks, refleksja) traktującej o korzyściach płynących z życia wolnego od dymu papierosowego
lub przestrzegającej przed zdrowotnymi skutkami palenia oraz własnoręczne zilustrowanie tekstu.
3. Praca może mieć dowolną formę utworu literackiego, nie dłuższą jednak niż jedna strona A4 (w przypadku
pisma komputerowego). Tekst może być również spójnym elementem pracy plastycznej. Praca plastyczna
może być wykonana dowolną techniką (bez użycia materiałów sypkich) – format pracy nie większy niż A1.
4. Pracę literacką oraz plastyczną należy umieścić na tym samym arkuszu w formacie nie większym niż A1 (pra ca literacka wraz z ilustracją powinny stanowić spójną całość).
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5.

Praca powinna zostać wykonana przez ucznia samodzielnie, nauczyciel lub rodzice powinni jedynie
służyć radą.
§ 5. Czas trwania Konkursu

1. Etap I - szkolny: ustalają organizatorzy etapu szkolnego.
2. Etap II - powiatowy: prace do PSSE powinny wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie – do dnia15 marca
2019 roku do godziny 14:00
Za przeprowadzenie etapu powiatowego Konkursu odpowiada pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia PSSE w Grodzisku Mazowieckim.
Każda placówka ma możliwość przekazania maksymalnie 5 prac plastycznych wybranych w szkolnym etapie
Konkursu na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
O sposobie przekazania nagród i dyplomów uczestnikom Konkursu placówki oświatowe zostaną powiadomione
w późniejszym terminie.
§ 6. Sposób opisania prac konkursowych
1. Prace na odwrocie powinny zawierać: hasło przewodnie „Nie pal przy mnie, proszę”, tytuł pracy (opcjonalnie),
pieczęć szkoły, imię i nazwisko autora oraz klasę, imię i nazwisko szkolnego opiekuna Konkursu.
2. Do każdej pracy konkursowej przekazanej do PSSE należy dołączyć oświadczenie w sprawie autorstwa oraz
przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2).
§ 7. Ocena prac
1. Prace oceniane będą pod względem:


zgodności z tematem konkursu,



komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy,



oryginalności pracy i wykonania – ocena pomysłu, ujęcie tematyki konkursowej,



estetyki wykonania pracy.

2. W skład komisji konkursowej na każdym etapie konkursu wchodzą minimum 3 osoby.
§ 8. Nagrody konkursowe
1. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
2. Lista zwycięzców oraz najlepsze prace plastyczne zostaną zamieszczone na stronie internetowej PSSE
www.grodzisk.psse.waw.pl,
§ 9. Pozostałe ustalenia
1. Decyzja komisji konkursowej, co do wyboru prac jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać Konkurs bez podania przyczyny.
3. Autorzy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatora Konkursu.
4. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
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6. W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

§ 10. Informacje
Do regulaminu dołączono:
Załącznik Nr 1 „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział
w konkursie”.
Oświadczenie jest równoznaczne z nadaniem uprawnień organizatorom Konkursu do dysponowania pracą
na rzecz edukacji i publikacji.
Załącznik nr 2 „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na wykorzystanie wizerunku”.
Przeznaczona dla prawnych opiekunów laureatów etapu powiatowego Konkursu. Jej podpisanie jest
równoznaczne

z

wyrażeniem

zgody

na

wykorzystanie,

utrwalanie,

obróbkę

i

powielanie

zdjęć

z wizerunkiem autorów zwycięskich prac konkursowych za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie
w celu informacji o przebiegu konkursu.

…..................................................................…
PPIS w Grodzisku Maz.
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F/IT/PT/PZ/01/02/02
Data wydania: 29-01-2013

Załącznik Nr 1
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA,
KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA, NA UDZIAŁ W KONKURSIE

.................................................................
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy.................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie......................................................................
(nazwa konkursu)

...................................................................................na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej
twórczości..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona
do innych konkursów o podobnej tematyce.
Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych:
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w bazie danych organizatora konkursu – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10
(nazwa i adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)

i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania
prac.

Wyrażam także zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka biorącego udział w konkursie.

....................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)
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Klauzula informacyjna
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. 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
(zwanego dalej RODO), na podmioty przetwarzające dane osobowe został między innymi nałożony rozszerzony
obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane.
Wobec powyższego, informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD.
Inspektorem Ochrony Danych IOD jest Kamil Tokarski, e – mail: iod.grodzisk@psse.waw.pl, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki.
Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z innych jednostek administracji państwowej lub
obywateli, w wyniku realizacji obowiązków ustawowych.
Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowią bezpośrednio przepisy prawa, w tym:
1) ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59),
2) Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.);
3) rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowymi żywnościowym oraz
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004r.);
4) rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004r.);
5) rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
6) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.
1541).
w związku z czym nie jest wymagane pozyskanie odrębnej zgody na przetwarzanie tych danych.
Podanie danych jest niezbędne z powodu i w zakresie wymogów przepisów prawa.
Okres przechowywania Państwa danych ustalają kryteria, wynikające z przepisów prawa.
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest dokonywane.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie jest dokonywane.
Przysługuje Państwu prawo do:
─ żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych,
─ wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator stosuje środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony przetwarzanych danych osobowych,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Kontakt w sprawach związanych z RODO:
iod.grodzisk@psse.waw.pl
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Załącznik nr 2
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć
z wizerunkiem mojego dziecka, uczestniczącego w konkursie plastyczno – literackim pt.
……………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa konkursu)

organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć
za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji o przebiegu konkursu.

Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
prawnego* uczestnika
konkursu

Czytelny podpis rodzica/
opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. 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
(zwanego dalej RODO), na podmioty przetwarzające dane osobowe został między innymi nałożony rozszerzony
obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane.
Wobec powyższego, informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD.
Inspektorem Ochrony Danych IOD jest Kamil Tokarski, e – mail: iod.grodzisk@psse.waw.pl, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z innych jednostek administracji państwowej lub
obywateli, w wyniku realizacji obowiązków ustawowych.
Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowią bezpośrednio przepisy prawa, w tym:
1) ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59),
2) Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.);
3) rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli
urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowymi żywnościowym oraz regułami
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004r.);
4) rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004r.);
5) rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
6) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.
1541).
w związku z czym nie jest wymagane pozyskanie odrębnej zgody na przetwarzanie tych danych.
Podanie danych jest niezbędne z powodu i w zakresie wymogów przepisów prawa.
Okres przechowywania Państwa danych ustalają kryteria, wynikające z przepisów prawa.
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest dokonywane.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie jest dokonywane.
Przysługuje Państwu prawo do:
─ żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych,
─ wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator stosuje środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony przetwarzanych danych osobowych,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Kontakt w sprawach związanych z RODO:
iod.grodzisk@psse.waw.pl
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