
REGULAMIN KONKURSU 

PROMUJĄCEGO TRZEŹWOŚĆ KIEROWCÓW 

 

Organizatorem Konkursu promującego trzeźwość kierowców będącym działaniem  

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym jest 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki. 

Konkurs promujący trzeźwość kierowców jest elementem zadania publicznego „No 

Promil – No Problem”. 

I. Postanowienia ogólne 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

z terenu Gmin Krasocin, Łopuszno, Mniów, Słupia Konecka i Smyków. 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest : 

1) wspieranie podejmowanych przez dzieci i młodzież działań profilaktycznych, 

opracowanych i realizowanych przez ww. oraz wspieranie czynników 

chroniących przed sięganiem po środki zmieniające świadomość poprzez: 

− kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości; 

− promocję stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków, przemocy  

i uzależnień behawioralnych; 

− zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami; 

− zachęcanie młodzieży i dzieci do własnych przemyśleń i poszukiwań 

w tym zakresie 

2) kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji  

w rodzinie. 

3) uzyskanie oryginalnych prac, promujących zdrowy styl życia, wolny od 

uzależnień i trzeźwość kierowców. 

III. Organizacja konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 

Żurawinki.  

2. Partnerem organizatora jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie. 

3. Zgłoszenia i prace konkursowe należy składać do dnia 16.11.2022 r. do godz. 

15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,  

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów. 

4. Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

z terenu Gmin Krasocin, Łopuszno, Mniów, Słupia Konecka i Smyków. 

5. Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie. 

6. Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę. 

7. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest podpisanie zgłoszenia do udziału  

w konkursie oraz oświadczenia (załącznik nr 1 i 2 do regulaminu) przez 

rodzica/opiekuna prawnego. 



8. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 18.11.2022 roku 

w Mniowie podczas festynu profilaktycznego „No Promil – No Problem”. 

IV. Forma Konkursu 

1. Każdy uczestnik ma prawo złożyć jedną pracę w formie plakatu/ulotki/kampanii 

promocyjnej na Facebooku. 

2. Prace mogą być wykonane dowolnymi technikami. 

3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora: imię 

nazwisko, wiek (klasa), nazwa szkoły lub placówki. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz 

Organizatorów Konkursu zgody na ich ekspozycję. 

V. Komisja Konkursowa 

1. Prace plastyczne dzieci i młodzieży będzie oceniana przez specjalnie powołaną 

Komisję. 

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy dokonanie oceny prac wykonanych 

przez dzieci i młodzież i wyłonienie z najlepszych prac. 

3. Kryteria oceny: 

− trafność tematyczna, 

− oryginalność wykonania, 

− pomysłowość, 

− forma estetyczna pracy. 

VI. Nagrody 

Organizator Konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych prac nagrody 

rzeczowe. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest podpisanie zgody na udział  

w konkursie przez rodzica/opiekuna prawnego.  

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz.1062 z późn. zm.) na 

rzecz organizatora oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu (w tym 

kalendarz), wydawanych przez organizatora i w Internecie. 

3. Nadsyłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

powielanie danych. 

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych 

w regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

6. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: 

irenaskowron@gopsmniow.pl, lub telefonicznie 501 595 241. 

  

mailto:irenaskowron@gopsmniow.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

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

/imię i nazwisko/                                                                     /miejscowość, data/ 

………………………………………. 

/adres/ 

………………………………………. 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka 

………………………………………………. w celach uczestnictwa w Konkursie 

promującym trzeźwość kierowców zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i wykorzystanie przez Urząd 

Gminy w Mniowie wizerunku mojego dziecka rejestrowanego podczas udziału  

w Konkursie promującego trzeźwość kierowców, a także jego publikację na stronie 

internetowej oraz Facebooku KGW Żurawinki, Gminy Mniów oraz GOPS w Mniowie.  

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

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: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki Borki 82, 26 

- 080 Mniów. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan 

skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail kgwzurawinki@wp.pl . 

2) Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie promującym trzeźwość 

kierowców. 

3) Podanie danych w zgłoszeniu jest dobrowolne.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki przez okres 

trwania Konkursu promującego trzeźwość kierowców. 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym 

uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. 

7) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

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

                                                                                                           /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 
 

Zgłoszenie  
do Konkursu promującego trzeźwość kierowców 

 

Imię i nazwisko 
dziecka 

 

Wiek dziecka 

 

Nazwa, adres  
i telefon placówki 

do której 
uczęszcza dziecko 

 

 
 
 

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

 
 

 


