
MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYCZNY 

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA/BEZPIECZNY GIMNAZJALISTA 

 

Regulamin konkursu plastycznego na projekt okładki  

do publikacji zawierającej materiały edukacyjne dla szkół podstawowych:  

Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka. Bezpieczny nastolatek 

 

 

 

Postanowienia ogólne: 

 

Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego. 

Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka oraz Bezpieczny gimnazjalista. Przedmiotem konkursu jest 

wykonanie projektu okładki do poprawionej publikacji, uwzględniającej reformę systemu edukacji.  

 

Organizatorzy: 

 

 Rada Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice,  

 Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice,  

 Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Katowicach, 

 Komenda Miejska Policji w Katowicach, 

 Straż Miejska w Katowicach.  

   

Cele konkursu: 

 

 inspirowanie uczniów do twórczej aktywności, 

 umożliwienie uczniom prezentacji swoich talentów artystycznych, 

 współuczestniczenie w tworzeniu elementów programu profilaktycznego. 
 

Zadanie konkursowe: 

 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu okładki publikacji. 

Projekt powinien nawiązywać do treści profilaktycznych takich jak : 

 bezpieczeństwo w kontakcie z rówieśnikiem, 

 bezpieczeństwo w kontakcie z dorosłym, 

 zapobieganie uzależnieniom, 

 bezpieczny wypoczynek. 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

 konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 oraz klas gimnazjalnych, 

 autorem pracy może być tylko jedna osoba,  

 do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika - nie naruszające 

praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane, 

 do pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zgodnie z wzorem (załącznik nr 1), 

 do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna wyrażającego zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2), 

 Prace bez formularza zgłoszeniowego i zgody na publikację nie będą brały udziału w 

konkursie.



Opis wykonania zadania konkursowego: 

 

 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, 

 każdą pracę należy przesłać tylko w formacie A4, 

 praca może być wykonana techniką płaską: farbami, kredkami, mazakami, ołówkiem, 

wyklejanką,  

 każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace (proponujemy, by wyłonić najlepsze prace 

w ramach konkursu wewnątrzszkolnego), większa liczba prac nie będzie podlegała ocenie, 

 praca musi zawierać tytuł publikacji Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka, 

Bezpieczny Gimnazjalista. 

 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

 

Oceniane będą tylko indywidualne, własnoręcznie wykonane prace. 

 

Kryteria: 

 zgodność wykonanych prac z regulaminem, 

 zawartość merytoryczna (praca musi zawierać elementy profilaktyczne przestawione w 

pkt.3 regulaminu i przesłanie zachęcające do zdrowego oraz bezpiecznego trybu życia), 

 pomysłowość, 

 wartości artystyczne, 

 czytelność i przejrzystość przekazu. 

 

Uwaga! NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKORZYSTYWANIE MATERIAŁÓW 

OBJĘTYCH PRAWAMI AUTORSKIMI! 
 

Prace nadesłane po terminie oraz nie spełniające warunków konkursowych nie będą 

podlegały ocenie!!! 
 

Termin i miejsce nadsyłania prac:  

 

Prace wraz z załącznikami nr 1 i 2 należy przesłać do dnia 8.03.2019r.  

Adres: 

Wydział Zarządzania Kryzysowego 

ul Francuska 70, 40-028 Katowice 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatorów. 

 Szkoły otrzymają pisemną informację o rozstrzygnięciu konkursu.  

 Dla laureatów organizatorzy przewidują dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.  

 Nagrody zostaną wręczone na podsumowaniu miejskich konkursów profilaktycznych 

realizowanych przez miasto Katowice. 

 

Popularyzacja: 

Zwycięska praca będzie wykorzystana do publikacji programu w nowszej wersji. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w 

wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny 

sposób



 

Uwagi dodatkowe: 

 

 Przystąpienie szkoły do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 Rodzic/opiekun prawny autora pracy, akceptując regulamin konkursu, udziela 

organizatorom upoważnienia do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanej pracy do różnego 

rodzaju publikacji, w szczególności: udostępnienia w Internecie, publicznego wystawiania, 

drukowania, w celach promocji zasad bezpieczeństwa. 

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ich autorom. 



 

Załącznik nr 1 Metryczka 

 

Imię i nazwisko autora 

pracy konkursowej: 

 

 

 

 

Szkoła: 
 

 

 

Klasa: 
 

 

 

 
Nauczyciel - opiekun: 
 

 

Adres szkoły: 
 

 

 

Telefon szkoły: 
 

 

 

Adres email szkoły: 
 

 

 

 

Metryczkę należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Następnie wyciąć i przykleić na 

odwrocie pracy konkursowej. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2 Oświadczenie rodzica 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Wydział 

Zarządzania Kryzysowego UM Katowice przekazuje informację na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych 

oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 

4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-

mail: iod@katowice.eu; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze Danych Osobowych wynikającego z art.3a i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO). 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane dalszym odbiorcom. 6. Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.                                     
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest 

dobrowolne 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację przez Organizatora na potrzeby Konkursu 

(ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). 

 

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

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka oraz na umieszczanie i 

publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie 

danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).Ustawa o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych - Art.81 i 83; Rozp. MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 

1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; 

Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24; Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, Dz. U. Nr 49, 

poz. 463) 

 

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

                                                                                                        Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe proszę umieścić w kopercie, którą należy 

dołączyć do prac konkursowych. 

 

mailto:urzad_miasta@katowice.eu
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