Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Krynicach
zaprasza do wzięcia udziału

w konkursie plastycznym

„Życie bez nałogów”

Krynice, dnia 10 listopada 2022 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 technika dowolna
4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora

5. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i
nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego.
6. Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2022
roku na adres: Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice.
Osoba upoważniona do udzielenia informacji dotyczących konkursu:
Małgorzata Jamroż, Urząd Gminy Krynice, parter p. nr 4, tel.: 84 663 04 66.
7. Prace konkursowe należy złożyć za pośrednictwem szkoły uczestnika
konkursu.
8. Do prac należy dołączyć podpisane przez rodziców oświadczenie zawiązane
m.in. z przetwarzaniem danych osobowych, znajdujących się w załączniku nr 1
do regulaminu konkursu plastycznego „ Życie bez nałogów”.
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.

IV. Załącznik do regulaminu
załącznik nr 1 – oświadczenie związane z konkursem plastycznym „Życie bez
nałogów” .

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu „Życie bez nałogów”

Oświadczenia związane z konkursem plastycznym „ Życie bez nałogów”
* Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego „Życie bez nałogów”
organizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i akceptuję jego zapisy.

*Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego**
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
(imię i nazwisko uczestnika, klasa i nazwa szkoły)
w w/w konkursie plastycznym „ Życie bez nałogów”.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego** przez Organizatora dla celów związanych z organizacją i realizacją oraz promocją
konkursu „ Życie bez nałogów ”.
* Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego**
w zakresie imię i nazwisko, klasa oraz nazwa szkoły w celu ogłoszenia wyników konkursu oraz jego promocji na:
* stronie internetowej www.krynice.pl
* portalu społecznościowym facebook Gminy Krynice

……...........................................
miejscowość, data

……………..…………………………………..
podpis rodzica /opiekuna prawnego

* Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę, zapoznał/a się Pan/Pani i akceptuje warunki regulaminu proszę wstawić X
** zaznacz właściwe

Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:
1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Krynice 1, 22-610 Krynice, adres e-mail: ugkrynice@krynice.com.pl, nr tel. 84 663 04 66.
2. Osoba wyznaczona ds. ochrony danych osobowych
Kontakt z osobą wyznaczoną ds. ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji oraz promocji konkursu
„ Życie bez nałogów ” na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO. Dane osobowe będą przetwarzane także na
podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na potrzeby organizacji i realizacji
konkursu, w tym publikacji wyników konkursu oraz jego promocji.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na
podstawie zawartych umów powierzenia. Dane mogą zostać ujawnione także Gminie Krynice, osobom
odwiedzającym stronę internetową oraz fb, Szkołom, w których będą składane zgłoszenia/oświadczenia.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez
okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona,
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez
Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: ugkrynice@krynice.com.pl lub poprzez złożenie ww.
oświadczenia w siedzibie Jednostki.
8. Informacje o wymogu podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości zapisania i uczestnictwa w Konkursie.

