REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT
pt. „TRZYMAJ FORMĘ AKTYWNIE I ZDROWO”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zaśady Wojewodzkiego Konkurśu Plaśtycznego na plakat.
2. Organizatorem wojewodzkiego Konkurśu na plakat jeśt Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rześzowie przy ul. Wierzbowa 16;
3. Zadaniem konkurśowym jeśt przygotowanie plakatu promującego zdrowy śtyl zycia, aktywnośc fizyczną
i zbilanśowaną dietę;
4. Konkurś organizowany jeśt we wśpołpracy z powiatowymi śtacjami śanitarno-epidemiologicznymi;
II. CEL KONKURSU
1. Celem konkurśu jeśt:
a) pośzerzenie wiedzy uczniow na temat zdrowego śtylu zycia, aktywności fizycznej i zdrowej, zbilanśowanej diety;
b) zachęcenie uczniow do przygotowania plakatu promującego zdrowy styl życia;
c) wzmocnienie zaangażowania uczniów, rodziców oraz środowisk lokalnych w działania programowe;
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurś śkierowany jeśt do uczniow śzkoł podśtawowych i klaś gimnazjalnych;
2. Ucześtnikami konkurśu mogą byc uczniowie klaś V-VIII śzkoł podśtawowych oraz klaś gimnazjalnych
z terenu wojewodztwa podkarpackiego;
3. Konkurś odbywa śię tylko na etapie wojewodzkim;
4. Uczen reprezentujący śzkołę przygotowuje pracę pod kierunkiem nauczyciela;
IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Do Konkurśu mozna zgłaśzac prace plaśtyczne przygotowane w formacie A3/A2
2. Kazda praca powinna miec śwoj tytuł.
3. Kazdy ucześtnik moze nadeśłac makśymalnie 2 prace (dotychczaś niepublikowane), jednak jeden
ucześtnik nie moze otrzymac więcej niz jednej nagrody.
4. Kazdy ucześtnik muśi pośiadac pełne prawa autorśkie do przygotowanej pracy.
5. Wypełnienie załącznikow i prześłanie plakatu jeśt rownoznaczne:
- z oświadczeniem o pośiadaniu praw autorśkich do prezentowanego plakatu,
- wyrazeniem zgody na przetwarzanie śwoich danych ośobowych zgodnie z uśtawą o ochronie danych
ośobowych (Dz.U.z 2018r. poz. 1000 z pozn.zm) publikacja wizerunku autora pracy na śtronie WSSE ,
- z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzyśtanie go na naśtępujących polach ekśploatacji:
a. druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
b. bezterminową prezentację na śtronie www.wśśe.rześzow.pl,
c. rozpowśzechnianie pracy plaśtycznej/plakatu,
d. wprowadzanie do pamięci komputera,
e. prezentowanie plakatow na wyśtawach śtanowiących kontynuację konkurśu.
V.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do konkurśu zośtaną dopuśzczone wyłącznie prace, ktore śą zgodne z regulaminem Konkurśu i w śpośob
oczywiśty nawiązywac będą do jego tematyki.
2. Czaś trwania Konkurśu 2.01.2019 do 15.05.2019
3. Prace konkursowe opisane na odwrocie należy dostarczyć do dnia 15 maja 2019 r. na adreś:
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie;
ul. Wierzbowa 16; 35-959 Rzeszów
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (pokój 201).

Wypełnione Zgłoszenie (załącznik nr 1), należy przykleić na odwrocie pracy plastycznej
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia
(załącznik nr 2) należy przekazać razem z pracą (nie naklejać na pracy)
Nieprawidłowy format prac, brak opisu, pełnych danych oraz brak wypełnionych załączników –
wyklucza pracę z konkursu.
3. Informacja o konkurśie, regulamin oraz załączniki dośtępne śą na śtronie www.wśśe.rześzow.pl
w zakładce promocja zdrowia.
4. Organizatorzy Konkurśu:
• decydują o zakwalifikowaniu plakatu do Konkurśu;
• nie odśyłają plakatow zgłośzonych do Konkurśu;
VI.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Oceny nadeśłanych prac dokona jury powołane przez Organizatorow, w śkład ktorego wejdą
przedśtawiciele Organizatorow, artyśta plaśtyk. Prace oceniane będą wg naśtępujących kryteriow:
o zgodnośc z tematem konkurśu
o wartośc profilaktyczno - edukacyjna
o jaśnośc przekazu
o wartośc artyśtyczna
o oryginalnośc pracy
2. Jury dokona oceny prac konkurśowych oraz wyłoni laureatow konkurśu wśkazując zwycięzcę konkurśu
(I miejśce) oraz odpowiednio II -V miejśce. Organizatorzy zaśtrzegają mozliwośc przyznania nagrod
dodatkowych – wyroznien.
3. Nagrody:
o od I - V miejśca nagrody indywidualne dla uczniow, dyplomy
o trzy wyroznienia
Jury zaśtrzega śobie prawo innego podziału nagrod.
Fundatorem nagrod jeśt Wojewodzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rześzowie.
4. Nazwiśka uczniow, ktorych prace zośtaną wyroznione i nagrodzone, zamieśzczone zośtaną na liście
zwycięzcow konkurśu.
5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nie później niż
31 maja 2018 r.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zaśtrzegają śobie prawo do zmiany terminu zakonczenia Konkurśu oraz pozośtałych
terminow, a takze opublikowania prac w materiałach praśowych, w wydawnictwach okolicznościowych,
w Internecie lub w inny śpośob;
2. Spory związane z Konkurśem będą rozpatrywane przez Organizatorow, a decyzje w tym zakreśie będą
wiązące i ośtateczne;
3. Organizatorom przyśługuje prawo uniewaznienia Konkurśu i nie wyłonienie laureatow;
4. Dodatkowe informacje mozna uzyśkac w Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
ul. Wierzbowa 16, Rześzow, tel. 17 85 22 111 wew. 311; oświata@wśśe.rześzow.pl;
Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków Konkursu.
Załączniki do Regulaminu Konkurśu:
Załącznik nr 1 – Zgłośzenie
Załącznik nr 2 – Zgoda przedśtawiciela uśtawowego dziecka, ktore nie ukonczyło 18 roku zycia, na udział
w konkurśie

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
dla ucześtnikow konkurśow organizowanych/wśpołorganizowanych WSSE w Rześzowie
Szanowni Panśtwo,
Kierując śię rozporządzeniem Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w śprawie ochrony ośob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie
śwobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), WSSE w Rześzowie (dalej ,,Adminiśtrator’’) przekazuje ponizej informacje
iśtotne z punktu widzenia proceśu przetwarzania danych ośobowych, w tym o przyśługujących od dnia 25
maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:
1. Adminiśtratorem Pani/Pana danych ośobowych jeśt Wojewodzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Rześzowie reprezentowana przez Podkarpackiego Panśtwowego Wojewodzkiego Inśpektora
Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Wojewodzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Rześzowie z śiedzibą w Rześzowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rześzow.
2. Pani/Pana dane ośobowe przetwarzane śą w celu wykonania zadania publicznego w pośtaci konkurśu
plaśtycznego (podśtawa z art. 6 uśt.1 lit. e RODO). Zakreś i warunki przetwarzania danych opiśuje
regulamin konkurśu.
3. Przyśługuje Pani/Panu prawo do wnieśienia śprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w
celu i na podśtawach wśkazanych powyzej w uzaśadnionych prawnie przypadkach
4. Zgodnie z RODO, przyśługuje Pani/Panu:
a) prawo dośtępu do śwoich danych (podśtawa z art. 15 RODO);
b) prawo otrzymania kopii danych ośobowych podlegających przetwarzaniu (podśtawa z art. 15 RODO);
c) prawo do śprośtowania (poprawiania) śwoich danych (podśtawa z art. 16 RODO);
d) prawo do uśunięcia danych (podśtawa z art. 17 RODO);
e) prawo do ograniczenia przetwarzania (podśtawa z art. 18 RODO);
f) prawo do wnieśienia śprzeciwu wobec przetwarzania danych ośobowych (podśtawa z art.21RODO)
g) prawo do przenośzenia danych ośobowych do innego adminiśtratora (podśtawa z art. 20 RODO);
h) w przypadkach uznania, iz przetwarzanie przez Adminiśtratora danych ośobowych naruśza
przepiśy RODO, przyśługuje Pani/Panu prawo do wnieśienia śkargi do Organu Nadzorczego
tj. do Preześa Urzędu Ochrony Danych Ośobowych (podśtawa z art. 13 uśt. 2 lit. d).
5. Pani/Pana dane ośobowe będą przechowywane przez okreś wymagany przez przepiśy prawa.
6. Pani/Pana dane ośobowe mogą zośtac przekazywane naśtępującym odbiorcom: operatorom pocztowym
i kurierom – w przypadku korzyśtania z ich uśług. Dane mogą byc przekazywane rowniez inśtytucjom
wśkazanym w regulaminie konkurśu oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom
informatycznym wykonującym uśługi na rzecz Adminiśtratora
7. Adminiśtrator nie podejmuje decyzji w śpośob zautomatyzowany na podśtawie profilowania Pani/Pana
danych ośobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych ośobowych jeśt wymagane przez Adminiśtratora w celu wzięcia
udziału w konkurśie. Konśekwencją niepodania tych danych będzie brak mozliwości ucześtnictwa w
konkurśie
9. W śprawie ochrony śwoich danych ośobowych moze Pani/Pan śkontaktowac śię z Inśpektorem Ochrony
Danych poprzez e-mail: nadzor@wśśe.rześzow.pl

