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   Kielce, dnia 1 września 2019r. 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Forum Zdrowia i Bezpieczeństwa” 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 
 

Straż Miejska Kielce 
 

II. CELE KONKURSU 
 

1. Wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej 

2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona osób starszych 

3. Edukacja dla bezpieczeństwa 
 

  

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 1- 6  szkół podstawowych z terenu miasta Kielce 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia emailem na adres: 

patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl  lub faxem:  41 361 18 13 w terminie do 15 października  

2019r.  (karta zgłoszeniowa – załącznik nr 1), RODO  (każdy uczestnik – załącznik nr 2) 

3. Opis założeń konkursu: 

a. Konkurs składa się z zadań realizowanych przez klasę/grupę uczniów  (max. 15osób ) wraz                            

z opiekunem.  

 

IV. ETAPY KONKURSU 
 

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu. 

2. Wykonywanie zadań przez grupę 

3. Przesłanie wykonanych zadań przez grupę lub przedstawienie zadania w ustalonym wcześniej 

terminie 

 

V. HARMONOGRAM KONKURSU 
 

1. Przesłanie zgłoszenia wraz z załącznikami na adres:  

patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl  lub faxem:  41 361 18 13 w terminie do 15 października  

2019. (karta zgłoszeniowa – załącznik nr 1, RODO  (każdy uczestnik – załącznik nr 2) 
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2. Terminy wykonania  zadań: 

Zadanie nr 1, do końca grudnia - prace dostarczyć do Straży Miejskiej w Kielcach ul. 

Ogrodowa 3b 

 Zadanie nr 2   - koniec lutego  -  dostarczenie plakatu do Straży Miejskiej w Kielcach ul. 

Ogrodowa 3b 

 

Zadanie nr 3  – do  końca marca  - dostarczenie do Straży Miejskiej w Kielcach ul Ogrodowa 3b 

Zadanie nr 5 – do końca maja  - zaprezentowanie przedstawienia w terminie i czasie uzgodnionym 

przez organizatora 

 

3. Czerwiec 2020r.  –  uroczyste wręczenie nagród. 

4.Koszty przygotowania prac konkursowych ponoszą uczestnicy konkursu. 

 

VI. OPIS ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

Zaprojektować pocztówkę dla Seniora.  

Awers barwny obrazek wykonany techniką, np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, pastele suche lub w 

wybranym graficznym programie komputerowym– który sprawi starszej osobie radość. Forma plastyczna płaska. 
Praca musi być wykonana na papierze twardym typu (brystol, bloku technicznym itp.) a także w formacie 

elektronicznym (JPG) o wymiarach A4. 

Revers – krótki list dla seniorów  przypominający o podstawowych zasadach bezpieczeństwa ważnych dla osób 
starszych (obca osoba, niebezpieczne zwierzęta, agresja wobec osób starszych). 

 

Zadanie 2 

Wykonacie plakatu dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec zwierząt.  
Wykonany techniką, np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, pastele suche lub w wybranym graficznym 

programie komputerowym. Forma plastyczna płaska. Praca musi być wykonana na papierze brystol lub bloku 

technicznym o wymiarach A4 a także w formacie elektronicznym (JPG) 
 

Zadanie 3 

Wykonanie komiksu  pod hasłem „Jestem ekologicznym podróżnikiem”(hulajnoga, rower, deskorolka). 

Uczestnicy konkursu muszą zrobić jedną pracę komiksową stanowiącą zamknięta całość, o maksymalnej 

objętości 10 plansz. – minimalnej 6 plansz. Praca musi być wykonana na papierze brystol lub bloku technicznym 

o wymiarach A3, a także w formacie elektronicznym (JPG) Wykonany techniką, np. ołówek, kredka, farby 

plakatowe, akwarela, pastele suche lub w wybranym graficznym programie komputerowym 

  

Zadanie 4 

Przedstawienie teatralne dotyczące „Bezpieczny Senior”. 

Uczestnicy przygotowują autorskie scenariusze i ich inscenizacje teatralne. Dopuszczalne jest także 

korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź tez ich adaptacja, przy czym należy podać autora oraz tytuł 

adoptowanego scenariusza.-  nieprzekraczające  12 min. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – 

dowolnie przygotowane we własnym zakresie. Zaprezentowanie przedstawienia w terminie i czasie 

uzgodnionym przez Organizatora. 
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VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Zadaniem komisji konkursowej powołanej przez Organizatora będzie: 

- ocena wykonywanych zadań, 

- wyłonienie zwycięzców. 

2. Komisja oceniać będzie : 

- zgodność wykonania zadania z tematyką konkursową, 

- kreatywność i oryginalność, 

- sposób prezentacji. 

-stopień zaangażowania w przydzielone zadanie konkursowe 

3. Rozstrzygnięcia podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

 

VIII. NAGRODY  

 

1. Dla zwycięzców przewiduje się następujące rodzaje nagród: 

a. Nagrody główne 

b. Upominki dodatkowe 

c. Wyróżnienia 

d. Dyplomy i wyróżnienia 

 

IX. DANE OSOBOWE 

 

1. W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie 

informujemy, iż: 

 

a) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pt. „Forum 

Zdrowia i Bezpieczeństwa” ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału                     

w konkursie. 

b) Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska Kielce, Ogrodowa 3 B,  25-024 Kielce. 

W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Marcinem Słoniem 

pisząc na adres e-mail marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl. 

c) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu uczestnikom 

konkursu którzy podali dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, kopii, usunięcia oraz przenoszenia danych, ograniczenie przetwarzania danych, 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

d) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane  w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. 

e) Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej konkursu, 

lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A, 

f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 

uczestnika konkursu przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi 

na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

g) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej zgody przetwarzania 

mailto:marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl
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danych osobowych (załącznik nr 2) 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne                          

z wyrażeniem woli respektowania warunków tego Regulaminu oraz wszelkich decyzji 

podejmowanych przez organizatora   w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację danych 

osobowych/zdjęć/ prac na potrzeby konkursu  - (załącznik nr 2) 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i informacji 

podanych w związku z konkursem. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za skutki podania przez uczestnika konkursu 

nieprawdziwych danych lub danych innej osoby na rzecz uczestnika konkursu danych 

nieprawdziwych lub niepełnych.  

6. Koszty przygotowania prac konkursowych ponoszą uczestnicy konkursu. 

 

XI. INNE 

1. W trakcie trwania konkursu Regulamin dostępny będzie na stronie Internetowej Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

3. Ogłoszenie wyników wraz z podsumowaniem zamieszczone będzie na stronie Internetowej 

Organizatora www.strazmiejska.kielce.pl oraz w lokalnych mediach, w terminie po oficjalnej 

gali finałowej Konkursu. 

4. Nagrody nie odebrane podczas Finału Konkursu i w terminie do trzech dni po jego zakończeniu 

przepadają na rzecz Organizatora. 

5. Sytuacje nie objęte Regulaminem będą rozstrzygane przez Organizatora. 
6.  Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane 

wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach 

promocyjnych. 

 

 

Wszelkich informacji dodatkowych udziela Straż Miejska Kielce pod numerem telefonu: 41 348 

29 22, tel. kom. 664 366 961, email: fax: 41 361 18 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strazmiejska.kielce.pl/
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Straż Miejska         Załącznik nr 2 
       Kielce 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w konkursie pn. 

 „Forum Zdrowia i Bezpieczeństwa” na  rok szkolnym 2018/2019 

 organizowanym przez Straż Miejską Kielce 

 

Oświadczam, iż: 

 
 

                        Mam ukończone 16 lat 

 
                      Nie mam ukończonych 16 lat* 

 

………………………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

 

………………………………………………………. 
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego* 

 

Jako opiekun prawny …………………….………………………….… 
        imię i nazwisko uczestnika* 
 

      Akceptuję regulamin konkursu plastycznego pn.” „Forum Zdrowia i Bezpieczeństwa” 

 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-

mail, nr telefonu, miejsca nauki lub pracy oraz wizerunku w celu udziału  

w konkursie plastycznym pn. „Forum Zdrowia i Bezpieczeństwa”, a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji 
moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej 

Straży Miejskiej Kielce oraz portalach społecznościowych, zamieszczenie                            w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych w ramach profilu Administratora. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest Straż Miejska, Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce.  

W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Marcinem 

Słoniem pisząc na adres e-mail marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl 

b) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu mojego/mojego dziecka udziału w 

konkursie , a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i nazwiska, 

wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej Straży Miejskiej Kielce oraz portalach społecznościowych w 
ramach profilu Administratora. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbę 

do Straży Miejskiej w Kielcach , Ogrodowa 3B, 25 – 024 Kielce. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem 

udziału w konkursie „Forum Zdrowia i Bezpieczeństwa”, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

c)  przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych/danych mojego dziecka, ich sprostowania, kopii danych, ich 

usunięcia po okresie nie krótszym niż 2 miesiące, a także prawo do przenoszenia danych; 

d) w przypadku zdobycia nagrody przekazane dane będą prezentowane na stronie internetowej Straży Miejskiej w 

Kielcach przez okres nie dłużej niż 3  miesiące oraz przetwarzane w formie papierowej nie dłużej niż 10 lat w celu 

ochrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

e) odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty 

upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem; 

f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje mi 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

……………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

 

……………………………………. 

Podpis uczestnika 

 
* W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 lat dane podaje rodzic/opiekun prawny 
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Konkursu plastycznego 

 

………………………………... 
Pieczęć Szkoły  

 
 

Formularz zgłoszeniowy   
do Konkursu plastycznego” Forum Zdrowia i Bezpieczeństwa” 

 

 

 

Dane adresowe placówki  

 

 

Imię i nazwisko 
koordynatora 

 

Nazwa i numer placówki………………………………….. 

 

Adres………………………………………………………… 

 

Tel do 

kontaktu……………………………………………………… 

 

Email………………………………………………………… 
 

 

 

 

PROSIMY O WPISANIE IMION I NAZWISK DZIECI BIORĄCYCH  

UDZIAŁ W KONKURSIE 

 
………………………..………                                                              …………………………………………… 
Data i podpis koordynatora                                                                                   Data i podpis Dyrektora 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko dziecka Klasa  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


