
  
 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płoniawach – Bramurze 

oraz 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze 

zapraszają uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjum 

 do wzięcia udziału w gminnym konkursie profilaktycznym 

„Z profilaktyką na Ty” 

Szczegółowy opis konkursu z podziałem na kategorie wiekowe, karta zgłoszenia i zgoda na 

wykorzystanie wizerunku znajdują się w załączonym regulaminie. 

Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela p. Monika Obłudka  
 
 



REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

PROFILAKTYCZNEGO 

 
„Z profilaktyką na Ty”   

 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Organizatorem Konkursu profilaktycznego jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Płoniawach – Bramurze oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza 

Gołasia w Płoniawach – Bramurze. 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego, które zaspokajają ich potrzeby rozwojowe.  

2. Ukazanie szkodliwego wpływu używek (tytoniu, alkoholu, dopalaczy) na nasze zdrowie. 

3. Uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest odpowiednie wypełnienie czasu 

wolnego. 

4. Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek. 

 

 § 3 

Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas z I-VIII oraz 

gimnazjum z terenu Gminy Płoniawy – Bramura. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 

dostarczenie do organizatora KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik 1) oraz ZGODY NA 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (załącznik 2).  

W kategorii wiekowej klas I-IV odbędzie się indywidualny konkurs plastyczny. 

W kategorii wiekowej klas V- VIII oraz gimnazjum odbędzie się konkurs na prezentację 

multimedialną wykonaną w programie Power Point. 



 

  

§ 4 

Miejsce i data konkursu 

 Konkurencja plastyczna i prezentacja PowerPoint – prace wykonywane 

indywidualnie przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum należy dostarczyć 

opisane wraz z załącznikami do 9 listopada 2018r. do pani Moniki Obłudka – 

nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Gołasia w Płoniawach – 

Bramurze. 

 Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa.  

 Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 O terminie podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród szkoły zostaną 

poinformowane telefonicznie.  

 

§ 5 

Szczegółowy opis konkurencji  

KLASY I-IV 

Konkurs  plastyczny 

Uczniowie klas I – IV przygotowują pracę plastyczną pt. Z PROFILAKTYKĄ NA TY: 

 Konkurs ma charakter indywidualny, 

 Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką  

 Format pracy: A-4, A- 3,  

 Uczeń może złożyć tylko jedną pracę 

 Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione 

jako materiały profilaktyczne.  

Kryteria oceny: 

Prace  oceniane będą w skali 20 punktowej:  

 0-5      pkt – zgodność z tematem, 

 0-5      pkt – samodzielność wykonania 

 0-5      pkt – estetyka wykonania,  

    0-5      pkt – oryginalność ujęcia tematu 

 

KLASY V-VIII i gimnazjum 

Konkurs na prezentację w programie PowerPoint na temat:  „Z profilaktyka na Ty”. 



 Konkurs ma charakter indywidualny 

 Technika wykonania – prezentacja w programie PowerPoint 

 Treści zawarte w prezentacji mają być związane z profilaktyką uzależnień.  

 Prezentacje na płycie CD należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do p. Moniki 

Obłudka 

 Na ostatniej stronie prezentacji należy umieścić  imiona i nazwiska uczestników oraz 

nazwę szkoły. 

 Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione 

jako materiały profilaktyczne.  

Kryteria oceny: 

Prace  oceniane będą w skali 15 punktowej:  

 0-5      pkt – zgodność z tematem, 

 0-5      pkt – estetyka wykonania,  

 0-5      pkt – oryginalność ujęcia tematu. 

 

§ 6 

Komisja konkursowa  

1. Komisje konkursową powołuje Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Płoniawach - Bramurze.  

        W SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ WCHODZĄ: 

- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Płoniawach - Bramurze. 

- 2 członków powołanych przez Przewodniczącego  GKRPA. 

2. Komisja konkursowa zostanie powołana do oceny prac plastycznych i prezentacji 

multimedialnych. 

§ 7       

PRZEWIDYWANE NAGRODY 

1. Za zajecie miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej uczestnicy otrzymują 

indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

2. Przewidziano dyplomy dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

§ 8          

Postanowienia końcowe 



1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, 

a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora. 

2. W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Komisji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu. 

4. Nadesłanie karty zgłoszenia i udział w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu konkursu.  

5. Do karty zgłoszenia (załącznik 1) należy załączyć oświadczenie o zgodzie na 

wykorzystanie wizerunku (załącznik 2). 

 
 

Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela p. Monika Obłudka 
 Tel. 507357909 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Gminny Konkurs Profilaktyczny 

„Z profilaktyką na Ty” 
 
 

1. Nazwa, adres szkoły. 
 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

2.  Nazwiska i imiona uczniów, klasa: 

 

a. ........................................................................... 

b. ........................................................................... 

c. ........................................................................... 

d. ………………………………………………… 

e. …………………………………………………. 

f. …………………………………………………. 

 

Imię nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy:............................................................................. 

 

 

  

 
 
 

.................................................................... 
imię i nazwisko zgłaszającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
................................................................. 

miejscowość, data 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 7 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 

 

                            
 

                                                                                           
 

          
               * Wyrażam zgodę                                                                 * Nie wyrażam zgody 
                                                    

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka .......................................................................  
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płoniawach – Bramurze, 
adres: 06-210 Płoniawy – Bramura 83a oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. Arkadiusza 
Gołasia w Płoniawach-Bramurze, adres: Płoniawy Bramura 80a, 06 – 210 Płoniawy-Bramura 
w szczególności w celu promowania jego osiągnięć w konkursie „Z Profilaktyką na Ty”, m.in. 
na stronie internetowej Gminy i Szkoły, w gablotach informacyjnych, folderach i materiałach 
reklamujących Szkołę oraz w materiałach archiwalnych - kronice Szkoły. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Zgoda może 
zostać wycofana w dowolnym momencie. 
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO zostałem poinformowany/na, że: 
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu są Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płoniawach – Bramurze, adres: 06-210 
Płoniawy – Bramura 83a oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w 
Płoniawach-Bramurze, adres: Płoniawy Bramura 80a, 06 – 210 Płoniawy-Bramura  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: ploniawy@interia.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach promocyjnych Gminy i 
Szkoły; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora 
(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, 
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 
administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. 

dokumentów wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w 



Szkole, a także określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i 
brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów, 
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 
dane osobowe. 
 

 

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

                           (data i podpis rodzica) 
 

*Wyrażając zgodę proszę zaznaczyć „X” w polu „Wyrażam zgodę” 
*Nie wyrażając zgody, proszę zaznaczyć „X” w polu „Nie wyrażam zgody 
 
 
 
 
 


