REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
na plakat profilaktyczny pt. „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia”
promujący aktywne spędzanie czasu wolnego oraz ograniczenie używania telefonów
komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji itp.
$1
Organizator konkursu
Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz działającą
przy nim Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie pod patronatem
Dyrektora MOPR Krosno.
$2
Cel konkursu
1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom od
telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania
telewizji itp.
2. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat konsekwencji wynikających
z nadmiernego spędzania czasu przy urządzeniach elektronicznych oraz
niebezpieczeństw wiążących się z korzystaniem z Internetu.
3. Promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sposobów na aktywne
spędzanie czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia.
$3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczestników Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie.
2. Organizator nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w konkursie osób nie uczęszczających do
Placówki Wsparcia Dziennego, prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Krośnie.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez rodzica, opiekuna prawnego
uczestnika do w/w konkursu poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, która stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zgoda o przetwarzaniu i publikacji
danych osobowych stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Tematem przewodnim konkursu jest przygotowanie plakatu profilaktycznego pt.
„Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia” promującego aktywne
spędzanie czasu wolnego oraz ograniczenie używania telefonów komórkowych, tabletów,
komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji itp.
6. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej w formie
plakatu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie, nie prezentowanej na innych
konkursach.
7. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestnika.

8. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) plakat wykonany dowolną manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie,
wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone
b) plakat wykonany w formacie A4 lub A3
9. Autor projektu sam decyduje o treści hasła umieszczonego na plakacie. Hasło nie
powinno zawierać treści wulgarnych czy wrażliwych.
10. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące
dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres i numer telefonu do rodzica lub
prawnego opiekuna, adres Placówki Wsparcia Dziennego, do której uczęszcza.
11. Prace należy złożyć w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie,
ul. Grodzka 20 w terminie do 12 sierpnia br.
12. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.08.2020 r., a kończy 13.08.2020 r.
$4
Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej. Komisja oceniać będzie:
• zawartość merytoryczną,
• kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
• formę estetyczną pracy
2. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych
• Dla dzieci z klas I – III
• Dla dzieci z klas IV – VI.
3. Jury przyzna także dwie nagrody specjalne dla najmłodszego uczestnika konkursu oraz za
najbardziej kreatywną technikę wykonania pracy.
.
4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi za pośrednictwem wychowawcy w dniu 13 sierpnia 2020 r.
na terenie Placówki Wsparcia Dziennego, do której uczęszcza autor zwycięskiej pracy.
5. Osoby nagrodzone o wynikach konkursu zostaną poinformowane telefonicznie przez
koordynatora konkursu – wychowawcę p. Joannę Baran na numer podany w karcie zgłoszenia.
6. Po zakończeniu konkursu swoje prace będzie można odebrać do 30 sierpnia 2020 r.
$5
Uwagi końcowe
l. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło
ogłoszenie niniejszego regulaminu.
2. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują treść i zasady niniejszego Regulaminu.
Odwołania nie będą uwzględniane.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Placówce Wsparcia dziennego "Ogródek
Jordanowski” przy ul. Grodzkiej 20 oraz na stronie internetowej: www.moprkrosno.pl
w menu bocznym - placówka wsparcia.
4. Szczegółowe informacje o konkursie udzielane będą pod numerem telefonu: 13 47 43 969.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
NA KONKURS PLASTYCZNY
Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika zgłaszanego do konkursu plastycznego)
w II edycji konkursu plastycznego pt. „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od
zepsucia” organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie.
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………. …………………………………
Wiek: ............
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………….
Dane rodzica, opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego:…………………. ………………………………..
Telefon kontaktowy:………………………………………………………. …………………….
OŚWIADCZENIE RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem II edycji konkursu plastycznego „Internet to
nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia” organizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Krośnie.
………………………………………………………………………………………………………
(Miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego uczestnika)

Załącznik nr 2
Zgoda rodzica, opiekuna prawnego uczestnika konkursu
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych
w karcie zgłoszenia, w celu przeprowadzenia i realizacji II edycji konkursu pod nazwą „Internet to
nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia” organizowanym przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Krośnie.
Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie
skutkowało brakiem możliwości przystąpienia zgłoszonego przeze mnie uczestnika do udziału
w konkursie.
…………………………………………………………………………………………………………
(Miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego uczestnika)
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku (w formie filmu lub zdjęcia) zgłoszonego przeze mnie
uczestnika konkursu, który może zostać zarejestrowany podczas brania udziału w w/w konkursie
plastycznym i może zostać opublikowany na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Krośnie oraz w prasie, w celu promocji konkursu i udzielenia o nim informacji. Zgoda
ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.
………………………………………………………………………………………………………
(Miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego uczestnika)
Wyrażam zgodę na publikację i nieodpłatne wykorzystanie wykonanej pracy zgłoszonego przeze
mnie uczestnika konkursu wraz z oznaczeniem jego imienia i nazwiska oraz nazwy placówki w celu
wyłonienia zwycięzcy i promocji konkursu plastycznego.
…………………………………………………………………………………………………………
(Miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego uczestnika)
Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na odwrocie strony

Klauzula informacyjna
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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
(Dz. Urz. UEL119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno.
(Nr telefonu kontaktowego 13 432 04 59, adres poczty elektronicznej
email:poczta@moprkrosno.pl
Administrator dba o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich
przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa. Administrator w postępowaniu
z danymi osobowymi kieruje się przepisami prawa regulującymi zasady danych osobowych,
a stosowane rozwiązania odpowiadają odpowiednim standardom bezpieczeństwa informacji.
2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub
adresem poczty elektronicznej na adres email: iod@moprkrosno.pl.
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu przeprowadzenia i realizacji
konkursu pod nazwą „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia” na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (RODO), tj. wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą oraz
regulaminu Konkursu, oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w zakresie wykorzystania wizerunku.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Jednak bez wykorzystania Państwa danych osobowych Administrator nie będzie mógł
przeprowadzić konkursu plastycznego.
5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia
celu przetwarzania, tj. przez czas realizacji konkursu nie dłużej niż 1 rok od jego
rozstrzygnięcia. Wyjątek mogą stanowić zdjęcia umieszczone na witrynie internetowej, które
usunięte zostaną po wycofaniu zgody na ich publikację. Ponadto okres przechowywania może
ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być
podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym umowy powierzenia. Informacje o udostępnieniu można uzyskać
u Administratora.
7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych w rozumieniu RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
…………………………………………………………………………………………………………
(Miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego uczestnika)

