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Regulamin Konkursu 

„Bez nałogów też jest fajnie” 

 

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku. Konkurs 

realizowany jest w ramach projektu pt. „Świadomy więc bezpieczny” realizowanego zgodnie  

z umową nr DFS-VII.7211.28.2020 ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania 

przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji 

na lata 2021-2025. 

 

1. Cel konkursu 

Celami Konkursu są:  

 popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród 

dzieci i młodzieży;  

 promowanie właściwych postaw oraz kształtowanie kultury;  

 kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych  

z promowaniem zdrowego trybu życia bez uzależnień; 

 

2. Uczestnicy konkursu 

 

a) Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w Szkołach Podstawowych 

w Gminie Bukowsko (zwanych dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikiem”), którzy w roku 

szkolnym 2021/2022 uczęszczają do poniższych klas: 

 Przedszkole: 3-5 latki 

 Szkoła Podstawowa: 0-III 

 Szkoła Podstawowa: IV-VI 

 Szkoła Podstawowa: VII-VIII 

b) Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu, rozumianą także jako 

akceptację dokonaną przez rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika. 

c) Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgód zawartych w Oświadczeniu, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jego przesłanie do Organizatora wraz  

z pracą. 

 

3. Terminy i zasady składania prac 
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a) Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pracy, wraz z podpisanymi przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika załącznikami nr 1, 2, 3 do Regulaminu,  

w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres siedziby Organizatora: 

38-505 Bukowsko 290 lub dostarczenie osobiście do siedziby Organizatora: budynek 

Urzędu Gminy Bukowsko, sekretariat pok. Nr 105. Niedotrzymanie terminu skutkuje 

wykluczeniem pracy z Konkursu. 

b) Praca powinna być podpisana zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu. 

4. Warunki uczestnictwa 

a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne wykonanie prac o tematyce 

nawiązującej do profilaktyki uzależnień, promującej zdrowy tryb życia bez uzależnień, 

itp.: 

 Przedszkole: 3-5 latki – praca plastyczna, format max. A3, (wykonana przy użyciu 

następujących technik: ołówek, kredki, flamastry, farby plakatowe, akwarelowe, 

akrylowe, olejne – nie należy umieszczać elementów wypukłych i brokatu !!!) 

 Szkoła Podstawowa: 0-III – praca plastyczna, format max. A3 (wykonana techniką 

mieszaną – im więcej technik tym wyższa ocena komisji) 

 Szkoła Podstawowa: IV-VI - rymowanka -  z mottem i przekazem edukacyjnym 

 Szkoła Podstawowa: VII-VIII – fotografia – może być wykonana za pomocą aparatu, 

telefonu lub innego sprzętu rejestrującego obraz. Zdjęcie musi być wyraźne a jego 

przesłanie jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie na potrzeby Organizatora. 

b) Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

c) Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy 

ponosi Uczestnik. 

d) Udział w Konkursie jest bezpłatny a uczestnictwo dobrowolne. 

e) O przyznaniu Nagrody decyduje komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”), w skład 

której wchodzą przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu, w drodze analizy 

poprawności wykonania pracy przez Uczestników. 

f) Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

g) Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni trzech Laureatów w każdej grupie 

wiekowej, o której mowa w pkt. 2a. Możliwe będzie także przyznanie wyróżnień. 

h) Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem informacji 

telefonicznej do opiekuna, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora 

oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

i) Przekazane prace przechodzą na własność organizatora. 

j) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej widomości w terminie do 14 dni od 

zakończenia konkursu. O terminie i miejscu rozdania nagród Laureaci Konkursu 

zostaną powiadomieni za pośrednictwem informacji telefonicznej do opiekuna, 

poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora oraz za pośrednictwem 

mediów społecznościowych. 

k) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn 
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leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego 

numeru telefonu lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

5.  Przetwarzanie danych osobowych 

a) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora oraz 

Partnerów Konkursu wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

b) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora 

tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród 

Laureatom. 

c) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Niewskazanie danych będzie 

skutkować brakiem możliwości dostarczenia ewentualnej Nagrody. 

d) W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość Uczestnictwa  

w Konkursie. 

e) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu 

jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku. 

f) Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6. Prawa Organizatora 

Na potrzeby popularyzacji celów Konkursu i problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Organizator zastrzega sobie prawo bezterminowego, bezpłatnego reprodukowania  

i wykorzystywania nagrodzonych prac w następujący sposób: 

 używania i wykorzystywania w działalności promocyjnej oraz informacyjnej 

Organizatora; 

 publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych  

i zamkniętych, organizowanych przy udziale bądź uczestnictwie Organizatora; 

 umieszczania w Internecie (w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz 

w mediach społecznościowych). 

7.  Postanowienia końcowe 

 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Organizator, a w pozostałych 

kwestiach stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

 Spory związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu będą rozwiązywane  

w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
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Załączniki do Regulaminu: 

1. Klauzula informacyjna 

2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na 

uczestnictwo w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku 

3. Karta zgłoszenia 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Działając na podstawie art. 13 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 

(„RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej  

z siedzibą: Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, mail: tpzb@bukowsko.pl,  

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się 

kontaktować mailowo email iod@bukowsko.pl 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu rozpatrzenia wniesionego pisma na 

podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego lub w celu 

rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę na 

podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes 

prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni 

administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty 

świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne 

podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji 

dokumentów, tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych - z 

zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa 

wskazane powyżej.  

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. 

Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.   

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów 

prawa.  

8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

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

(Data i podpis uczestnika  lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej)  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „BEZ NAŁOGÓW TEŻ JEST FAJNIE” 

 

……………………………      

(Imię i nazwisko uczestnika) 

 

…………………………… 

(adres zamieszkania)  

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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 (dalej „RODO)” ja, niżej podpisana/y 

oświadczam, że: 

1.            wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie fotografii 

analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z danymi identyfikującymi moją osobę, 

2.  nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie 

fotografii analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z danymi identyfikującymi moją osobę 

przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w celach promocyjnych, informacyjnych w związku z organizacją 

gminnego konkursu pt.: „BEZ NAŁOGÓW TEŻ JEST FAJNIE”. 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje takie formy jego publikacji, jak: 

1.   publikacja wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, 

2.  publikacja wizerunku w materiałach reklamowych, ofertowych, promocyjnych, informacyjnych,    

                audiowizualnych, 

3.   publikacja wizerunku w materiałach wewnętrznych, broszurach, gazetkach, 

4.   publikacja wizerunku w prasie 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody na taką czynność. 

Powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej,  

w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują.  

 

__________________________ 

(Imię i nazwisko uczestnika  lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „BEZ NAŁOGÓW TEŻ JEST FAJNIE”  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Prosimy wypełnić czytelnie 

Imię i nazwisko 
 

 

Wiek   

Miejsce zamieszkania 
 

 

Kontakt nr tel.  

Kategoria 
 

Przedszkole: 3-5 latki 

Szkoła Podstawowa: 0-III 

Szkoła Podstawowa: IV-VI 

Szkoła Podstawowa: VII-VIII 

Podpis rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie 

 

 

WZÓR DO WYCIĘCIA I UMIESZCZENIA NA PRACY 

 

IMIĘ INAZWISKO 
 
 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
 
 
WIEK 
 
 
KONTAKT TEL. 

 

 

 


