
Kielce, dnia 1 września 2019r. 

 

 

 

 

 
 
 

         
 

 

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Jestem bezpieczny na drodze”  

 

 
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Straż Miejska w Kielcach. 

 

II. CELE KONKURSU 

 

- promowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych 

- wyrabianie pożądanych zachowań wobec nieznajomej osoby 

- wyrabianie pożądanych zachowań wobec obcych zwierząt spotykanych na drodze 

- wyrabianie pożądanych przyzwyczajeń dotyczących bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, 

- utrwalenie wiedzy na tematy istniejących zagrożeń na drodze 

- wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji konkursowej opartej na zasadach fair-play,  

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie placówek objętych Programem Profilaktycznym 

„Bezpieczne Kielce ze Strażą Miejską” (uczniowie szkół podstawowych oraz placówek 

przedszkolnych z terenu miasta Kielce), jak i uczniowie  nie objęci działaniami profilaktycznymi                 

w ramach Programu.  

2. Prace Konkursowe powinny odnosić się do celów Konkursu – „Jestem bezpieczny na drodze” 

(nieznajoma osoba, obce zwierzęta, ruch drogowy). 

3. Prace konkursowe powinny być wykonywane indywidualnie, a każdy uczestnik powinien 

przedstawić 1 pracę konkursową. 

4. Konkurs polega na przygotowaniu płaskiej pracy plastycznej (rysunek, wyklejanka, malunek itd.)               

o rozmiarze nie przekraczającym formatu A3.  

5. Każda składana na Konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: 

a. tytuł pracy 

b. imię, nazwisko, wiek, klasę/grupę autora 

c. nazwę i adres placówki 

d. imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca powstała (powstanie jednej 

pracy koordynuje jeden opiekun) 

 

Wszystkie prace z danej placówki powinny być przygotowane w pakietach zawierających prace 

dzieci z jednej klasy/oddziału. Pakiety muszą być opisane i powinny zawierać (załącznik 1): 

a) klasę/oddział 

b) wykaz danych dzieci biorących udział w Konkursie 

c) dane nauczyciela pod kierunkiem, którego prace wykonano 

d) dane placówki 
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6. Prace nie opisane nie podlegają ocenie. 

7. Prace w pakietach powinny być dostarczone do organizatora konkursu do końca dnia 21 

października 2019r. 

8. Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny. 

9. Przystąpienie do Konkursu wiąże się z zaakceptowaniem jego warunków. 

 

IV. OCENA PRAC, NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA: 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Komendanta 

Straży Miejskiej. 

2. Z obrad Komisji sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, 

który przechowywany będzie w siedzibie Organizatora Konkursu. 

3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów 

prac nienagrodzonych.  

4. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie uzgodnionym przez 

Organizatora, o czym zostaną poinformowani zainteresowani.  

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Najciekawsze prace plastyczne wraz z danymi autora zostaną opublikowane na stronie Internetowej 

Straży Miejskiej w Kielcach. 

7. Kryteria konkursowe ustalone zostają w następujący sposób: 

➢ zgodność z celami konkursu 

➢ wysoka jakość i trwałość wykonania 

➢ pomysłowość 

➢ stopień trudności wykonania 

8. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

9. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu miasta 

Kielce,  w podziale na kategorie: 

➢ KAT. I: 3-4-5 lat 
➢ KAT.II: 6-7 lat 
➢ KAT. III: 8-9 lat  

 
VI. 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. „Jestem 

bezpieczny na drodze” 

b) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. 

c) 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. 

d) 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. 

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

zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. 

f) 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, 

g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych uczestnika 

konkursu przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich 
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danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

h) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej zgody przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 2) 

 
V. PRAWA AUTORSKIE: 

 

1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej 

prezentacji i publikacji – przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, internetowe) 

będą umieszczone dane autora wraz z adresem placówki.  

2. Autorzy prac konkursowych przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania 

swoich prac w celach promocyjnych. 

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich – w tym praw 

autorskich. 

4. Prace przedstawiane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie dotychczas 

niepublikowanymi,  w tym na innych konkursach. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane 

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

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Regulamin Konkursu dostępny jest w placówce szkolnej (u wychowawcy klasy/pedagoga/dyrekcji) 

oraz na stronie internetowej Organizatora. 

2. Ogłoszenie wyników wraz z podsumowaniem z Konkursu nastąpi na stronie internetowej 

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

finałowej Konkursu. Nagrody nie odebrane podczas Finału Konkursu oraz w terminie do trzech dni 

po jego odbyciu się przepadają na rzecz Organizatora.  

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 41 348 29 18, tel. kom. 

664 366 961, email: patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl  

 

Straż Miejska w Kielcach zaprasza do udziału w Konkursie. 
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Straż Miejska         Załącznik nr 2 

       Kielce 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w konkursie 

 pn. „Jestem bezpieczny na drodze” na  rok szkolnym 2019/2020 

 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.” Jestem bezpieczny na drodze” 

 

     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. „Jestem bezpieczny na drodze”, 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 „Jestem bezpieczny na drodze”, 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 

 

 


