
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO PROFILAKTYCZNEGO 

„Trzeźwe życie to dobre życie!” 

 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu ilustracji do kartki z kalendarza na 2023 rok. 

Organizatorem konkursu plastyczno-profilaktycznego jest Gminna Komisja do Spraw 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Jabłoń 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych klas I – VIII 

z terenu Gminy Jabłoń w ramach działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki 

uzależnień. 

1. Cele konkursu: 

- Wspieranie podejmowanych przez dzieci i młodzież działań profilaktycznych, 

- Kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw i wartości, 

- Promocja stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków i przemocy, 

- Zwiększanie obszaru świadomości z zakresu zagrożeń uzależnieniami, 

- Zachęcanie młodzieży i dzieci do własnych przemyśleń, poszukiwań i 

wyrażania swoich przekonań w formie plastycznej w tym zakresie, 

- Kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji w 

rodzinie, 

- Kształtowanie postaw twórczych. 

2. Zasady uczestnictwa 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I –VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy 

Jabłoń. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną. 

Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje dotyczące 

autora: imię i nazwisko, klasa (wiek autora), nazwa szkoły. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy konkursowej do organizatora Konkursu 

wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z 

przekazaniem na rzecz Organizatorów Konkursu zgody na ich ekspozycję. 

3. Tematyka i technika prac 

Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej, która będzie stanowiła 

plastyczną interpretację tematu konkursu: 

- format pracy – A2 (420 mm x 594 mm), układ poziomy; 

- prace mogą być wykonane w dowolnej, płaskiej technice plastycznej; 

- praca ma stanowić formę kartki z kalendarza na wybrany przez siebie miesiąc roku 2023 wraz z 

oznaczeniami dni miesiąca i ilustracji do kalendarza. 

4. Komisja Konkursowa 

Prace plastyczne dzieci i młodzieży będzie oceniała powołana przez 

Organizatora Konkursu Komisja. 

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny prac 

plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież i wyłonienie 12 laureatów. 

Kryteria oceny: 

- trafność tematyczna, 

- oryginalność wykonania, 

- pomysłowość, 

- forma estetyczna pracy. 

5. Termin i miejsce składania prac 

Prace należy złożyć do dnia 30.09.2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu, ul. 

Augusta Zamoyskiego – pokój 5 i 6 

6. Nagrody 

Organizatorzy przewidują przyznanie 12 równorzędnych nagród w 

postaci kart podarunkowych w wysokości 100,00 zł. 

Nagrodzona praca plastyczna będzie również częścią Kalendarza Profilaktycznego na rok 2023. Lista 

zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Urzędu Gminy Jabłoń. 



7. Przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny 
Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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) – dalej 

RODO: 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu 

jest Administratorem danych jest Wójt Gminy Jabłoń z siedzibą w Jabłoniu przy ul. Augusta 

Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń; 

2. W Urzędzie Gminy Jabłoń jest powołany Inspektor Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych 

można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: 

ugjablon@jablon.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 

Jabłoń. 

3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe przetwarzane będą w celu 

organizacji i przeprowadzenia GMINNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNO-PROFILAKTYCZNEGO „Trzeźwe życie to dobre życie!” - projekt ilustracji do 

kalendarza, publikacji informacji o laureatach i osobach wyróżnionych Konkursu oraz ich prac na 

stronie internetowej Organizatora na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - akceptacja warunków Regulaminu konkursu, 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonywania obowiązków prawnych 

Administratora – przepisy finansowe, 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnej zgody na przetwarzanie w 

zakresie danych kontaktowych – numer telefonu, e-mail, oraz 

- dobrowolnej zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego) na 

opublikowanie informacji o laureatach konkursu w zw. z art.81 ustawy z 

dnia 4 lutego1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

– w zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka. 

4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych będzie 

komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jabłoń 

5. W przypadku autorów zwycięskich prac odbiorcą części pozyskanych przez Organizatora danych 

osobowych (tj. imienia i nazwiska Zwycięzcy) i wizerunku będą użytkownicy strony internetowej 

www.jablon.pl. 

6. Odbiorcą części pozyskanych przez Organizatora (dotyczących imienia i nazwiska) są również 

odbiorcy kalendarza, który zostanie przygotowany na podstawie zwycięskich prac. 

7. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty do tego uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

8. Dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

9. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały 

zebrane, czyli organizacji i przeprowadzenia konkursu, a następnie 5 lat po zakończeniu 2022 r. ze 

względu na przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie danych laureatów konkursu, którym 

wypłacono nagrody. 

10. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania 

sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie 

zgody przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

12. Podanie danych osobowych – imienia i nazwiska dziecka, kategorii wiekowej jest dobrowolne, ale 

niezbędne do udziału w Konkursie. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 
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13.Rozpowszechnianie wizerunku dziecka na podstawie zgody ma charakter nieodpłatny i 

dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością publikacji wizerunku Państwa 

dziecka w celach promocyjnych. 

8. Postanowienia dotyczące praw autorskich 

Udział dziecka w Konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem prac na Konkurs przesyła oświadczenie, w którym stwierdza, 

że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, 

Uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora prawa autorskie do prac konkursowych na 

następujących polach eksploatacji: 

- utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu 

magnetycznego; 

- wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze 

Zamawiającego oraz wyświetlanie pracy plastycznej pod adresami domenowymi Zamawiającego; 

- publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, 

odtwarzanie. 

Z chwilą podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu uczestnik 

Konkursu przenosi na Gminę Jabłoń nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych. 

Gmina Jabłoń nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac bez ograniczeń co do 

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy. 

9. Postanowienia końcowe 

Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu warunków 

Regulaminu. 

Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani. 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej Organizatora www.jablon.pl od dnia ogłoszenia Konkursu. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (T.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz.888). 

Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza kwoty 2000,00 zł (słownie: 

dwa tysiące złotych, zero groszy) i z tego powodu jest zwolniona z podatku 

dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 

z póżn. zm.). 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

Informacje o konkursie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu pok. nr 

5 i 6, tel. 833560006 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 

15.30 lub e-mailowo: profilaktyka.jablon@wp.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
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