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Miastko, dnia 19.10.2019 r. 

 

REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
NA WYKONANIE PROJEKTU ULOTKI PROFILAKTYCZNEJ 

 

I. TEMAT KONKURSU : „ ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ” 
 

II. ORGANIZATOR:     Hufiec ZHP i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w  Miastku 
III. WSPÓŁORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe z Bytowie  
 

IV. CELE  KONKURSU 

 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką w ramach realizacji zadania 
publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  

 Promowanie zdrowego stylu życia bez stosowania używek, tj. alkoholu, 
papierosów, narkotyków, nowych środków psychoaktywnych 

 Skłanianie do zachowań asertywnych 

 Rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej  
 

V. ZASADY UCZESTNICTWA     
    1/ Warunkiem przystąpienia do konkursu (praca indywidualna) jest zaprojektowanie 
    ulotki  profilaktycznej wykonanej dowolną techniką (dopuszcza się  możliwość  wykorzystania 

    grafiki komputerowej). Projekt wykonany w formacie max A4 powinien zawierać własne hasło 
    promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną. Tył projektu w części ok. 1/3 
    powinien zawierać informację o tym kto jest autorem ulotki: imię, nazwisko, klasa, adres szkoły. 

     2/ Prace  konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 
I    kategoria: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych  

             II   kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

     3/ Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w danej kategorii. 
     4/ Jury oceni tylko prace twórcze (samodzielne), ze szczególnym zwróceniem uwagi na:  
          profilaktyczny przekaz treści, zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność , 
           pomysłowość oraz  formę estetyczną pracy. 

     5/ Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną 
     przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub w przypadku jego niepełnoletności 
     przez rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1). 

 

VI. TERMIN przekazania lub nadesłania prac do 27 XI 2019 r. do Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury (77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5). Prace złożone po terminie nie 
będą oceniane. 

 

VII. FINAŁ KONKURSU 
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na Imprezie edukacyjno- 
artystycznej „Uzależnienia – droga donikąd” w dniu 10 XII 2019r. w sali nr 10 PMDK  
w Miastku. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na w/w IMPREZĘ. 

 

VIII. UWAGI DODATKOWE 
1/ Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, a nagrodzone będą powielane  
     i  rozpowszechniane wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu bytowskiego. 

http://www.facebook.com/MiastkoHufiecZHP
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ULOTKI PROFILAKTYCZNEJ  

„ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ” 
 
HUFIEC ZHP MIASTKO                                                               POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
77-200 Miastko, ul. Kujawska 1,  tel.607 854 283;                      77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5, tel./fax (059) 857 32-06; 
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Imię  i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………… 
Klasa:…………………………………………………………………………………..………………………kat.…………………… 
Adres szkoły, placówki (pieczątka) 
 
 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie plastycznym. 
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu plastycznego, akceptuję jego 

postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
3. Zezwalam nieodpłatnie i nieodwołalnie, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019  
poz. 1231) na wykorzystywanie mojego wizerunku/ mojego dziecka utrwalonego za pomocą 
wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz informacji o uczestnictwie, przebiegu, 
wynikach konkursów i przyznanych nagrodach w związku z udziałem w Konkursie plastycznym. 
Wizerunek może zostać umieszczony za pośrednictwem strony internetowej, tablic 
ogłoszeniowych placówki, gablot z wyróżnieniami i nagrodami, lokalnych mediów oraz  
w materiałach promujących Hufiec ZHP Miastko oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  
w Miastku.  

4. Zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, że: 

a. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Hufiec Związku Harcerstwa 
Polskiego(77-200 Miastko, ul. Kujawska 1), dalej jako hufiec ZHP i Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury z siedzibą w Miastku (77-200), ul. Młodzieżowa 5, dalej jako PMDK. 

b. Dane osobowe Uczestnika Konkursu zawarte w karcie zgłoszenia przetwarzane będą w celach 
organizacji i prowadzenia Konkursu plastycznego przez Hufiec ZHP i PMDK. 

c. Dane osobowe Uczestnika po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o 
jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z 
obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi. 

d. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. 

e. Podanie Hufcowi ZHP Miastko i PMDK danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w w/w Konkursie. 

 

 
………………………………………                                                ..……………………………………………….. 
     Data,  miejscowość                                                                                                                                czytelny podpis rodzica / opiekuna uczestnika  
                                                                                                                                                                         lub uczestnika pełnoletniego 

http://www.facebook.com/MiastkoHufiecZHP

