Regulamin konkursu plastycznego pod hasłem ,,Zdrowy styl życia” w ramach działań z
zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Tytuł: Konkurs na plakat pod hasłem ,,Zdrowy Styl życia” , w ramach działań z zakresu
profilaktyki i otyłości.
2. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu.
Koordynatorzy konkursu: dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele , koordynatorzy
programów prozdrowotnych z terenu miasta Szczecin.
Koordynator konkursu z danej szkoły podstawowej odpowiada za rozpropagowanie
konkursu, w tym za umieszczenie regulaminu konkursu wraz z Załącznikiem nr 1 załącznikiem
nr 2 na stronie internetowej placówki .
3.Partnerem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych, Urzędu Miasta w Szczecinie.
4. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku (od
podstawowych z terenu miasta Szczecin.

12 do 15 lat) z klas VI-VIII szkół

5. Udział w konkursie jest dobrowolny.
§2
CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
1.Celem głównym konkursu jest - zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i
aktywności fizycznej na zdrowie.
2. Cele szczegółowe konkursu:
- pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla
organizmu człowieka,
- kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem,
odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
3.Tematyka konkursu
- piramida zdrowia – blok produktów,
- rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię,
- zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży,
- rola podstawowych składników odżywczych,
- zaburzenia odżywiania (otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia),
- znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci i młodzieży,
- pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży.

§3
ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie:

a) Czytelnie wypełnionego formularza (załącznik nr 1) zgłoszeniowego oraz zgody
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu
na udział w konkursie (załącznik 2)
b) Pracy konkursowej, zgodnej z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie, w
szczególności w §2 ust. 3 i §4.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac:
a) niespełniających kryteriów tematycznych;
b) przesłanych w niewłaściwym formacie;
c) zawierających treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek
dyskryminacji;
d) przekazanych po terminie;
e) niezgodnych z Regulaminem.
f) przesłanych bez dokumentów(załącznik 1 i 2).
3. Pracę konkursową należy przesłać w terminie od dnia 20.05.2022r. do dnia 06.06.2022r. z
dopiskiem Konkurs plastyczny na plakat ,,Zdrowy styl życia” na adres siedziby Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej W. Pola 6 71-342 w Szczecinie.
4. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko prace, do których posiadają prawa
autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem
przygotowanych i przesłanych prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie
praw osób trzecich.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych w postaci: imię i nazwisko
uczestnika, wiek oraz placówka, do której uczęszcza - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 osobowych RODO). Przedstawiciel
ustawowy lub opiekun prawny uczestnika konkursu składając swój podpis na formularzu
zgłoszeniowym zapewnia, że uczestnik posiada autorskie prawa majątkowe do przekazanej
pracy konkursowej i wyraża zgodę na ich nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie na
wszystkich polach eksploatacji.
5. W momencie przekazania pracy konkursowej do PSSE w Szczecinie, przedstawiciel uczestnika
zgodnie z przekazanym załącznikiem nr 2 do regulaminu , zawierającym podpisaną zgodę

przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie oraz

zawartym w nim

oświadczeniem, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe na nieodpłatne, bezterminowe
i nieograniczone co do terytorium i kanału, wykorzystywanie przez niego prac zgłoszonych do

Konkursu. Uczestnik przenosi je na Organizatora na zasadzie wyłączności do opracowanego materiału,
zwanego dalej utworem, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej W zakresie obrotu
oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzenie do obrotu,
użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału lub egzemplarzy utworu.
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora oraz
wyświetlanie utworu pod adresem domenowym Organizatora;
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz
techniką cyfrową;
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a
także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie
publikacji papierowej;
§4
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Warunki uczestnictwa.
• Uczestnicy konkursu - przygotowują pracę plastyczną
wymienione w § 2 .

spełniającą cele konkursu

• Udział w konkursie mogą wziąć dzieci uczęszczające do szkół podstawowych na terenie
miasta Szczecin
• Wykonaną pracę plastyczną należy czytelnie podpisać, należy dołączyć tytuł konkursu
oraz wpisać placówkę do której uczęszcza uczestnik.
• Do konkursu przyjmowane są prace wykonane dowolną techniką . Format prac
plastycznych: A4 lub A3 (do wyboru);
• Rywalizacja konkursowa odbywa się w jednej kategorii wiekowej.
• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
swoich prac przez organizatora konkursu do działań profilaktycznych i przetwarzania danych
osobowych, wyłącznie na potrzeby organizowanego konkursu plastycznego pod hasłem
,,Zdrowy styl życia” w ramach działań z zakresu profilaktyki i otyłości.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zgodnie z
Załącznikiem nr 1 oraz Załącznika nr 2 – osobno dla każdego z uczestników.
§5
SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
1. Komisję konkursową powołuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

2. Liczba członków komisji konkursowej nie może być mniejsza niż 3 osoby;
3. Przewodniczącego komisji konkursowej wyłaniają (ze swojego składu) członkowie komisji;
4. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, co do której istnieją uzasadnione
wątpliwości co do jej bezstronności.
§6
KRYTERIA OCENY
1. Komisja konkursowa dokonuje oceny prac na właściwych formularzach:
a) „Protokół z narady komisji konkursowej;
 ) „Formularz oceny pracy konkursowej”.
b
2. Kryteria oceny prac:
a) zgodność pracy z tematem (zgodność z regulaminem i tematyką konkursu) – skala ocen
0-5 punktów;
b) pomysłowość, kreatywność, wykonanie - skala ocen (0-5)
c) walory estetyczne – skala ocen (0-5).
3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
§7
Pozostałe ustalenia
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu;
2. O wyniku konkursu stanowi wyłącznie protokół z narady komisji konkursowej;
4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej;
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym
uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej;
6. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
§8
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji
na stronie internetowej PSSE w Szczecinie www.gov.pl/web/psse-szczecin do dnia 14
czerwca 2022 r.;
2. Nagrody rzeczowe oraz dyplom za uczestnictwo w konkursie przyznane zostaną dla
uczestników za zajęcie I, II, III miejsca. Dodatkowo dopuszcza się przyznanie wyróżnień.
3. Nagrody laureatów będą przekazane do placówek przez pracowników Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Terminy przekazania prac zostaną ustalone
telefonicznie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
§9
Załączniki do regulaminu

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1);
2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika
konkursu na udział w konkursie (załącznik nr 2);
3. Formularz oceny pracy konkursowej (załącznik nr 3);
4. Protokół z narady komisji konkursowej (załącznik nr 4).
§ 10
Klauzula informacyjna
Organizator konkursu informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego
dziecka jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Szczecinie przy ul. W.
Pola 6 zwany dalej Administratorem;
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mirosława Kwiatkowska, z którym można
się skontaktować pod adresem e-mail: m.kwiatkowska@psse.szczecin.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe oraz małoletniego dziecka przetwarzane będą w ściśle
określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji czynności związanych z
konkursem „ Zdrowy styl życia” i wykorzystaniem dostarczonych prac;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane
osobowe oraz małoletniego dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych oraz małoletniego dziecka, w
uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym
koordynatorzy i partnerzy przedsięwzięcia;
5. Pani/Pana dane osobowe oraz małoletniego dziecka będą przetwarzane na podstawie
przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt
3, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej;
6. posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
ul.
Stawki
2
,
00-193Warszawa,
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
Administrator jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie,
kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które
zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator będzie pobierał opłatę wynikającą z
kosztów administracyjnych.

