
 Konkurs na plakat, opisujący szkody wynikające z  używania 
substancji psychoaktywnych oraz kształtujący 

 prozdrowotny styl życia 
 

 

Regulamin konkursu 
 

 

I. Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu na plakat, opisujący szkody wynikające z używania substancji 
psychoaktywnych oraz kształtujący prozdrowotny styl życia (zwanego dalej Konkursem)  jest  
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.  

2.    Konkurs rozpoczyna się 20.10.2020 r. Na prace konkursowe czekamy do 10.11.2020 r. 

3. Celem konkursu jest prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, adresowanych do dzieci              
i młodzieży, opisujących szkody wynikające z  używania substancji psychoaktywnych oraz 
kształtujących prozdrowotny styl życia. Efektem konkursu ma być zwiększenie świadomości na temat 
zachowań szkodliwych dla zdrowia. 

4. Konkurs dedykowany jest uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatu wolsztyńskiego.  

5.    Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.  

 

II. Przepisy dotyczące prac 

6.  Konkurs zostaje ogłoszony na stronie internetowej www.powiatwolsztyn.pl. oraz na facebookowym 
profilu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Plakaty prosimy dostarczyć do Starostwa Powiatowego                  
w Wolsztynie (do specjalnego pojemnika ustawionego w holu głównym z napisem „Konkurs”) osobiście 
lub drogą pocztową.  

7.    Plakaty muszą odpowiadać tematyce konkursu.  

8.   Plakaty zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych 
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, naruszające prawo do prywatności, zawierających 
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

9.   Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną, autorską pracę.  

10. Do każdego plakatu należy dołączyć podpisane oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1                   
do niniejszego regulaminu. Podpisane oświadczenie winno być przyklejone na odwrocie plakatu. 
Plakaty, które nie będą zawierały oświadczenia, nie będą oceniane.  

11. Nie będą brane pod uwagę plakaty zawierające autorstwo grupowe.  

12..Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne                      
i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do pomysłu i treści, a także, iż podobieństwo 
wszystkich osób na nim przedstawionych jest przypadkowe.  

13. Najważniejsze warunki, które muszą spełnić zgłaszane prace: 

-   format plakatu: A2 ( 420 x 594 mm)    
-  technika wykonania: dowolna  
 

http://www.powiatwolsztyn.pl/


III. Terminarz i ocena prac 

14..Prace można nadsyłać od 20.10.2020 r. do 10.11.2020 r. Place nadesłane po terminie,                             
nie będą oceniane. 

15. Organizator powołuje jury konkursu w składzie:  

-  Witold Składanek – Sekretarz Powiatu Wolsztyńskiego, 

-  Dorota Gorzelniak – Członek Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,  

-  Pracownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie,  

- Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego                    
w Wolsztynie. 

16. Ocena prac przez jury nastąpi po 12.11.2020 r.  

17. Decyzja jury jest ostateczna i prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu. 

18. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wynikach konkursu e-mailem.  

19..Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatu Wolsztyńskiego 
www.powiatwolsztyn.pl oraz na facebookowym profilu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. 

 

IV. Nagroda 

20. Organizator konkursu przewiduje nagrodę:  

- Wartościowy „Mystery Box”.  

 

V. Korzystanie ze zgłoszonych do konkursu scenariuszy 

21..Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia plakatów (oznaczonego imieniem i nazwiskiem 
autora) na stronie www.powiatwolsztyn.pl oraz w materiałach promocyjnych i publikacjach Starostwa 
Powiatowego w Wolsztynie.  

22. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej ekspozycji nadesłanych prac i ich sprzedaży.  

23. Organizator  uzyskuje  prawo  do  powielania prac, ich modyfikacji i łączenia z  utworami audio        
lub  wideo.  

24..Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie,                                     
nie są ograniczone czasowo i terytorialnie. Organizator uzyskuje uprawnienia na podstawie oświadczeń 
złożonych przez autorów zdjęć, które są integralnym elementem przekazanych plakatów.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.powiatwolsztyn.pl/
http://www.powiatwolsztyn.pl/


załącznik nr 1 do regulaminu 

Oświadczenie uczestnika  Konkursu na plakat, opisujący szkody wynikające                
z  używania substancji psychoaktywnych oraz kształtujący prozdrowotny styl życia 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu………………………………………………………………………, 
Klasa/ Szkoła ………………………………………………………………………………………………………….,  

Nr telefonu i mail uczestnika konkursu ………………….……………………………………………….  

Jako uczestnik konkursu na plakat, opisujący szkody wynikające z  używania 
substancji psychoaktywnych oraz kształtujący prozdrowotny styl życia, niniejszym 
oświadczam, że zapoznałam/em się z jego regulaminem i akceptuję jego 
postanowienia.  
.......................................................                        ....................................................... 
        (miejscowość, Data )                                                (Czytelny podpis uczestnika) 
 

Zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie i publikację wizerunku dziecka 
Wyrażam zgodę na udział...................................................................................   
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu), którego/ej jestem 
prawnym opiekunem. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu            
i akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka (w tym wizerunku) oraz ich publikację w związku                 
z udziałem w konkursie. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek 
mojego dziecka będą wykorzystywane w celu prezentacji informacji związanych          
z udziałem w konkursie. 
...........................................   ……………………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)  
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników  Konkursu na plakat, opisujący 
szkody wynikające z  używania substancji psychoaktywnych oraz kształtujący prozdrowotny styl życia 

 
Zgodnie  z  art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) z dnia  27  kwietnia  2016r. 
informuję, iż: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wolsztyński z siedzibą w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5.  
Można się z nami kontaktować: a) telefonicznie: (68)3842600, b)mailowo na adres sekretariat@powiatwolsztyn.pl; 
2.Starosta Wolsztyński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: a)telefonicznie (68)3842700, b)mailowo na adres: 
iod@powiatwolsztyn.pl. 
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na plakat, opisujący szkody wynikające z  używania substancji psychoaktywnych oraz 
kształtujący prozdrowotny styl życia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4.W celu realizacji czynności, o których mowa w pkt 2 potrzebujemy Pani/Pana następujących danych: a)imię i nazwisko, b)mail, telefon c)nazwa placówki 
oświatowej, klasa. 
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: środki publicznego przekazu, odbiorcy  mediów i kanałów informacyjnych prowad zonych przez Powiat 
Wolsztyński –w zakresie pkt 4 lit. a, c,  uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  
przetwarzają  dane  osobowe,  dla  których Administratorem danych jest Starosta Wolsztyński.  
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2  nie krócej jednak niż przez okres wskazany        
w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa. 
8.Posiada Pani/Pan prawo  do: a)dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, b)ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, c)usunięcia danych 
(„prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO, d)ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, e)prawo do przenoszenia danych 
na podstawie art. 20 RODO, f)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO. g)Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia 
skargi do Prezesa 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 2016 r. 
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie 
10.Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również    w  formie profilowania.  
 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data i podpis rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu) 


