
REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizator 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pod tytułem „Nałogom i agresji mówię NIE”, 

zwanego dalej „Konkursem”  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 

2 w Mszanie Dolnej – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 

siedzibą w Mszanie Dolnej ul. Piłsudskiego 2, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

Cel konkursu 

Celem Konkursu jest: 

a) przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, 

b) przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, 

c) propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i innych pozytywnych 

wartości. 

 

Uczestnicy 

2. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół 

podstawowych z terenu Miasta Mszana Dolna, spełniający warunki uczestnictwa 

określone w niniejszym Regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”. Osoby niepełnoletnie 

mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych, wyrażoną w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) Akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w Regulaminie Konkursu; 

b) Dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w 

niniejszym Regulaminie; 

c) Dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej 

zawierającej oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenia o 

zrzeczeniu się majątkowych praw autorskich. Dokumenty stanowią załącznik do 

niniejszego Regulaminu Konkursu i dostępne są na stronie internetowej 

www.mops.mszana-dolna.pl , www.mszana-dolna.eu oraz w siedzibie Organizatora. 

 

 

 

 

Konkurs 

4. Prace należy składać do 18.06.2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Mszanie Dolnej (ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna). 

5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, z 

wyłączeniem prac przestrzennych) w formacie A3 lub A4 o tematyce związanej z celem 

konkursu. 



6. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w 3 kategoriach: 

a) dzieci przedszkolne, 

b) dzieci z klas I-III szkół podstawowych, 

c) dzieci i młodzież z klas IV-VIII szkół podstawowych. 

 

7. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być nowe, zgodne z Regulaminem Konkursu 

wykonane samodzielnie przez Uczestników i muszą być wolne od wad prawnych. Na 

odwrocie każdej pracy należy czytelnie zapisać: 

a) imię i nazwisko autora pracy, 

b) wiek 

c) nazwę szkoły lub przedszkola i przypadku uczniów klasę, 

d) tytuł pracy  

e) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna. 

8. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie: 

załącznika do Regulaminu Konkursu „ Nałogom i agresji mówię NIE” i złożenie lub 

przesłanie go drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 

Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna. Zgłoszenie na konkurs oznacza zgodę na 

wykorzystanie wizerunku oraz pracy konkursowej. 

9.  Niespełnienie przez Uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w 

regulaminie Konkursu powoduje odrzucenie pracy konkursowej prze Organizatora. 

 

Ocena prac i Komisja Konkursowa 

10.  Komisja Konkursowa składa się z 5 osób. 

11.  Ocenie podlegać będzie: 

a) estetyka wykonania; 

b) pomysłowość; 

c) przekaz informacji. 

12.  Wyniki Konkursu ogłoszone są ostateczne. Od decyzji Komisji nie przysługuje 

odwołanie. 

13.  Prace mogą zostać wykorzystane do materiałów profilaktycznych, w szczególności 

plakatów i ulotek, dystrybuowanych m.in. na terenie szkół i przedszkoli Mszany Dolnej. 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

14.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30.06.2021r. 

15.  Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości 

informacji o laureatach. 

16.   
17. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub e-mailem. 

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone do wiadomości publicznej na stronie 

internetowej www.mops.mszana-dolna.pl. 

Nagrody 

18.  Nagrody konkursowe przyznawane są przez Komisję Konkursową. 

19.  Komisja Konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace plastyczne w każdej kategorii. 

20. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników 

21.  Nagrody i dyplomy będą do odbioru po ogłoszeniu wyników Konkursu w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. 

http://www.mops.mszana-dolna.pl/


22.  Autorzy prac wyróżnionych w Konkursie otrzymają dyplomy wyróżnienia. 

23.  Nagrody są finansowane ze środków Miasta Mszana Dolna - Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej. 

 

Prawa autorskie 

24.  Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu wszystkie przesłane prace konkursowe stają się 

własnością Organizatora Konkursu, który może je wykorzystywać bez ograniczeń co do 

terytorium i czasu oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych, w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dozwolonym miejscu i czasie. 

Z chwilą zgłoszenia prac na Konkursie uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora 

autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, w zakresie utrwalania i 

zwielokrotnienia techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, najmu i użyczenia, publicznego 

wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania i prezentowania w Internecie oraz 

prawo zezwalania na  wykonywanie zależnych praw autorskich. 

 

Ochrona danych osobowych 

25.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 

U. z 2018r., poz.1000) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i 

przyznawania nagród. 

26.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych 

oraz do ich poprawiania. 

 

Postanowienia końcowe 

27.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu Konkursu i 

przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do zamknięcia Konkursu bez 

wyłonienia zwycięzcy. 

28.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie 

mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Dodatkowe informacje udzielane są w biurze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Mszanie Dolnej pod nr tel. 18-3310 084.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Nałogom i agresji mówię NIE” 

 

                                     ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

Tytuł  konkursu: „Nałogom i agresji mówię NIE” 

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej  

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 07.06.2021r. do 18.06.2021r.  

1.Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/ podopiecznego 1 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                       imię  i nazwisko syna / córki / podopiecznego  

 

urodzonego dnia ……………………………….  

zamieszkałego w ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                   adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

w konkursie „Nałogom i agresji mówię NIE” organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mszanie Dolnej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1000) jako opiekun prawny małoletniego / małoletniej 1 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                          imię i nazwisko syna /córki /podopiecznego 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz danych osobowych syna/ córki podopiecznego 
1 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do celów związanych z 

udziałem w Konkursie w zakresie: 

imię i nazwisko, rok urodzenia, klasa do której uczęszcza dziecko, adres, telefon, adres 

mailowy. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikacje wizerunku syna/ córki podopiecznego i 

nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mszanie Dolnej po zakwalifikowaniu pracy konkursowej do publikacji. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z 

udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1231). 

5. Oświadczam, że wszystkie dane w niniejszym oświadczeniu są prawidłowe. 

 

 

.…………………………………………….                …………………………………………. 
                miejscowość, data                                                                                               czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
 
1 – niepotrzebne  skreślić 



Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2. Z Administratorem 

można się kontaktować poprzez e-mail: mops@mops.mszana-dolna.pl. 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie postępowania 

konkursowego (tj. konkurs plastyczny). 

 

 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa.  

 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE). 

 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

 

6. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

• prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 

RODO), 

• prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 

• prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie 

art. 17 RODO), 

• prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 

• prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

• prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 



9. Podanie prze Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

załatwienia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie 

środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

 

 

11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami 

i procedurami związanymi z celami przetwarzania. 

 

12.  Wyrażenie zgody na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu danego konkursu. 

 

 

 

 

 

……………………………………                …………………………………………………... 
              miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 


