
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krynicach 

zaprasza do wzięcia udziału  

 

w konkursie plastycznym 

 

„Życie bez nałogów” 
 

 
 

 

Krynice, dnia 8 października 2020 roku 



REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krynicach 

2. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy 

Krynice 

3. Cele konkursu:  

- aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych  

- podniesienie wiedzy uczniów na temat niebezpieczeństw związanych  

z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych oraz zachęcanie uczestników do 

pogłębiania wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

- kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów 

- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne  

i najbliższych 

- pobudzenie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej wśród uczniów 

II. Zasady organizacyjne:  

1. Prace konkursowe będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: 

- Klasy podstawowe I-III 

- Klasy podstawowe IV-VI 

- Klasy podstawowe VII-VIII 

2. Prace plastyczne powinny być wykonywane w formacie A3 lub A4 

3. Obowiązuje płaska technika (farby, pastele, ołówek, kredki) 

4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora 

5. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (zał. Nr 1) 



6. Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie do 30 października 

2020 roku na adres: Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice. 

Osoba upoważniona do udzielenia informacji dotyczących konkursu: Edyta 

Komadowska, Urząd Gminy Krynice, parter p. nr 4, tel.: 84 663 02 25. 

7. Prace konkursowe należy złożyć za pośrednictwem szkoły uczestnika 

konkursu. 

8. Do prac należy dołączyć podpisane przez rodziców oświadczenie dotyczące 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem. 

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Organizator poinformuje szkoły biorące udział w konkursie o wyłonieniu 

laureatów i terminie przekazania nagród 

2. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu oraz nieodpłatną 

publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika, jego imienia i 

nazwiska oraz szkoły na stronie internetowej Urzędu Gminy Krynice oraz 

portalu społecznościowym.  

 

IV. Załączniki do regulaminu 

- załącznik Nr 1 – wzór metryczki 

- załącznik nr 2 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

publikację wizerunku 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

METRYCZKA 

1. Imię i nazwisko:…………………………………… 

2. Klasa:……………………………………………… 

3. Szkoła:…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu 

 

Imię i Nazwisko dziecka………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania…………………………………………………………… 

Szkoła……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Klasa do której uczęszcza dziecko…………………………………………….. 

Nauczyciel przygotowujący…………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice oraz wykorzystanie jego 

wizerunku utrwalonego na zdjęciach na potrzeby konkursu „Życie bez 

nałogów”, a w przypadku laureatów konkursu do publikacji nagrodzonych prac, 

przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych   

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

 

 

……………………………..       …………………………………… 

Miejscowość, data               podpis rodzica 

 

 


