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Konkurs na plakat profilaktyczny 

Temat Przewodni „Świat zamknięty w ekranie smartfona” 

 

Opis wydarzenia 

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, 

Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 

w Katowicach  zapraszają uczniów: klas 7 i 8 szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych 

oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w konkursie na plakat 

profilaktyczny realizowany w ramach Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach.  

Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 4 marca 2019 r. w  Pałacu Młodzieży  

w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.  

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z delegacją swojej szkoły na podsumowanie 

projektu w dniu 4 marca 2019 roku. Wyróżnione  prace zostaną zaprezentowane podczas V 

Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019, autor najlepszego plakatu zostanie 

poproszony o jego omówienie.   
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Regulamin Konkursu na plakat profilaktyczny „Świat zamknięty w ekranie smartfona” 

 realizowanego w ramach Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach 

 Informacje wstępne: 

1. Organizatorami Konkursu są Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego  

w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach 

oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.  

 

2. Temat Przewodni tegorocznej edycji Konkursu – „Świat zamknięty w ekranie 

smartfona” 

 

3. Cele Konkursu: 

GŁÓWNY:  

 propagowanie profilaktyki uniwersalnej skierowanej do młodzieży miasta Katowice, 

 zaprojektowanie plakatu w dowolnej technice promującego hasło Konkursu. 

SZCZEGÓŁOWE: 

 sprowokowanie do autorefleksji nad uzależnieniami od nowych technologii, czasu 
spędzonego ze smartfonem i jego wpływu na pozostałe sfery życia, 

 traktowanie przestrzeni miejskiej Katowic, jako miasta otwartych ludzi, 

 promocja mody na życie bez uzależnień, 

 propagowanie troski o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo przez 

promowanie pozytywnych form profilaktyki, 

 rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. 
 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 Uczestnikami Konkursu mogą być indywidualni uczniowie z grupy wiekowej jw. 

 Prace konkursowe mogą być przygotowane w dwóch wersjach: tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektronicznej. 

 Prace  w każdej wersji powinny zawierać  projekt graficzny odzwierciedlający hasło 
konkursu oraz hasło w wersji tekstowej, logo szkoły Uczestnika,  logotypy 

Organizatorów oraz aplę z tekstem: Dzień Bezpiecznego Internetu 2019. 

 Prace powinny być wykonane samodzielne, a informację o ewentualnych cytatach  
z dzieł już istniejących, należy umieścić w metryczce. Jeżeli informacja taka nie 

zostanie umieszczona Jury uzna pracę za zdyskwalifikowaną. 

 Projekty w formie papierowej powinny być wykonane na podkładzie formatu A3 wraz 
z wypełnioną i podpisana metryczką. 

 Projekty elektroniczne powinny być zapisane w rozszerzeniu jpg o rozdzielczości  

300dpi (nadające się do druku), zapis na płycie CD musi zawierać dane uczestnika, do 

płyty należy załączyć wypełnioną i podpisaną metryczkę. 

 Jeśli praca była tworzona pod kierunkiem nauczyciela – należy podać także: imię  
i nazwisko nauczyciela, nazwę, adres oraz numer telefonu szkoły. Do metryczki 

należy także dołączyć oświadczenie rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu). 
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Terminy w konkursie 

 prace konkursowe (oraz załączniki nr 1 i 2) z dopiskiem na kopercie: „Dzień 

Bezpiecznego Internetu” należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 

2019 roku (decyduje data wpływu) na adres: 

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice 

 O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni 4 marca 2019r.  podczas 
obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Pałacu Młodzieży. 

 Informacje dodatkowe: adres e mail: bogumila.kurcab@pm.katowice.pl 

 

Jury 

 Prace oceniane będą przez jury składające się z przedstawicieli Organizatorów oraz 

artysty plastyka reprezentującego Pałac Młodzieży. Jury przyzna nagrody  

i wyróżnienia. 

 Wyniki prac jury są ostateczne. 

 Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronach Organizatorów oraz podczas  
V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019 w dniu 17 czerwca 2019r. w 

Pałacu Młodzieży, autor najlepszego plakatu zostanie poproszony o jego omówienie.   

 

Postanowienia końcowe regulaminu 

 

W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe, każda praca powinna być opisana. 

Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas przesyłki, przewozu.  

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich 

publikowania. 

Dane osobowe uczestników  konkursu mogą być wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu. 

Dane osobowe pozyskane na potrzeby konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

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

 

Prawa do wykorzystania zgłoszonych prac: 

Organizator jest właścicielem nadesłanej pracy graficznej. 

Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie  

i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. 

Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawienie pracy oraz jej wykorzystanie w środkach 

masowego przekazu przez organizatora. 

Uczestnik wyraża zgodę na to, że we wskazanym wyżej celu organizator może upoważnić 

podmioty z nim współpracujące do wykorzystania nadesłanej pracy podpisanej imieniem i 

nazwiskiem wraz z wiekiem uczestnika konkursu. 

Udzielenie powyższych praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

uczestnika. 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia zamian w regulaminie oraz do 

ostatecznej interpretacji kwestii spornych wynikających z tego regulaminu. 
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Załącznik nr 1 
 
 
Karta zgłoszenia/metryczka – Konkurs na plakat profilaktyczny 

 

Karta zgłoszeniowa  - dołączona do pracy (należy przykleić na odwrocie) 
 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………….…….…………… wiek …………………… 

Dane szkoły: Nazwa ……………………………………………………………………………….……………..………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………. Adres email: ……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Dane rodzica/Opiekuna prawnego: …………………………………………………………………………………………………. 

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu i tym samym wyrażam zgodę na 
przetwarzanie, zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu, danych osobowych oraz publikację 
prac na potrzeby konkursu. 

Podpis rodzica/pełnoletniego autora                                                                                                        podpis nauczyciela 

……………………………………………………                                                                                                           …………………………………… 

 

Przetwarzanie danych osobowych: 
Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Współorganizator 

Konkursu- Pałac Młodzieży im .prof. A. Kamińskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 26, 

której zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z unijnego 

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. 
Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Konkursu będą 

przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz 

przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo 

wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych. 
Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie 

podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego 

imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych 

(relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.pm.katowice.pl oraz 

na profilu Facebook Pałacu Młodzieży  poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie 

Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych 

fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora – Pałac Młodzieży w Katowicach oraz 

partnerów konkursu, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do 

Konkursu na plakat profilaktyczny ”Świat zamknięty w ekranie smartfona” w celu 

przeprowadzenia i realizacji konkursu. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego 

http://www.pm.katowicve.pl/
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dziecka, miejscowości, z której pochodzę, i wizerunku na stronach internetowych 

www.pm.katowice.pl na profilu społecznościowym Facebook oraz na przekazanie moich danych 

osobowych fundatorowi nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności 

podania danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, 

możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania oraz na 

przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. 
W celu umożliwienia publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac Prawa autorskie do prac 

konkursowych zostają przekazane organizatorom. 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży im. Prof. A. 

Kamińskiego z siedzibą w Katowicach (40-066) przy ul. Mikołowskiej 26; 

2) inspektorem ochrony danych w Pałacu Młodzieży jest Pani Patrycja Kaczmarczyk – 

iod.pkaczmarczyk@cuw.katowice.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego konkursu na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane innym podmiotom; 

5) pozyskane od Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane od państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu 

rozstrzygnięcia konkursu; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólne 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznych 

warunkujących udział w konkursie. Jesteście Państwo zobowiązani od ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie. 

 

 

Podpisy rodziców (opiekunów)/pełnoletniego autora: 

 

………………………………………………………. 

 

mailto:iod.pkaczmarczyk@cuw.katowice.pl

