
 

I POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

„WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”  

 

REGULAMIN 

 

1. Postanowienia ogólne 

Przedmiotem pierwszej edycji konkursu „Wolni od uzależnień” jest opracowanie 

i przygotowanie pracy plastycznej pod hasłem „Wolni od Internetu” w formie plakatu 

profilaktycznego związanego tematycznie  z przeciwdziałaniem uzależnieniom od 

środków psychoaktywnych (np. nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz innych 

współczesnych uzależnień (od Internetu, telefonów komórkowych, itd.) – ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na ich negatywne konsekwencje. 

 

2. Organizator konkursu 

I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego 

 

3. Partnerzy 

 komisje rozwiązywania problemów alkoholowych deklarujące wsparcie zadania 

 Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana 

Henryka Dąbrowskiego 

 

4. Cel konkursu 

1) Wzrost poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat szkodliwości 

środków psychoaktywnych i innych współczesnych uzależnień. 

2) Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji ora  upowszechnianie 

właściwych postaw. 

3) Zaangażowanie młodzieży w działania profilaktyczne i uzyskanie oryginalnych 

projektów prac. 

5. Zasięg, zasady  i warunki uczestnictwa w konkursie 

1) Konkurs jest jednoetapowy i adresowany do uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych 

z powiatu sławieńskiego. 

2) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:  

a) uczniów klas IV-VI, 

b) uczniów klas VII-VIII. 

3) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie  

jednostronnej pracy plastycznej w formie plakatu profilaktycznego związanego 



tematycznie  z przeciwdziałaniem uzależnieniom od środków psychoaktywnych 

(np. nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz innych współczesnych uzależnień 

(od Internetu, telefonów komórkowych, itd.) – ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

ich negatywne konsekwencje. 

4) Plakat powinien zawierać hasło. 

5) Pracę należy wykonać: indywidualnie, dowolną techniką, w formacie A3. 

6) Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie oryginalne prace uczestnika, 

nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie dotąd niepublikowane 

i nienagradzane. 

7) Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.  

8) Uczniowie przystępujący do konkursu przekazują dyrektorowi szkoły macierzystej 

pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w I Powiatowym Konkursie 

Plastycznym „Wolni od uzależnień” organizowanym przez I Liceum 

Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego 

oraz akceptację zapisów niniejszego regulaminu (załącznik 2). 

9) Termin nadesłania lub złożenia pracy upływa 13 maja 2022 r. o godz. 15.00. 

10) Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do ich 

wykorzystania bez zgody autorów. 

11) Przekazanie pracy jest równoznaczne z przyjęciem zasad i warunków konkursu przez 

autorów oraz ich przedstawicieli ustawowych. 

 

6. Jury 

1) Honorowym Przewodniczącym Jury jest Starosta Sławieński. 

2) Jury powoła dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie. 

3) Obrady jury odbędą się  w dniach 16-20 maja 2022 r. 

4) Z obrad jury sporządza się protokół. 

7. Zasady oceny prac 

1) Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

a) uczniów klas IV-VI, 

b) uczniów klas VII-VIII. 

2) Ocenie podlegają: profilaktyczny przekaz treści, czytelność przekazu, zgodność 

z regulaminem, estetyka wykonania pracy, oryginalność i jakość artystyczna. 

 

8. Nagrody 

1) Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.  

2) Nagrodą główną (za I miejsce) w kategorii: 

a)  uczniów klas IV-VI jest aparat Instax, 

b) uczniów klas VII-VIII jest głośnik przenośny JBL. 

3) Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa. 

4) Nagrody zostaną zakupione ze środków: komisji przeciwdziałania problemom 

alkoholowym deklarujących wsparcie zadania, Rady Rodziców I Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz 

Zespołu Szkół w Sławnie. 

 

 



9. Sposób opisania i przesyłania prac 

1) Prace można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Sławnie 

im. Jana Henryka Dąbrowskiego, 76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 4.  

2) O terminowym złożeniu pracy decyduje data wpływu do Zespołu Szkół w Sławnie. 

3) Z pracą należy złożyć: 

a) zgłoszenie udziału w konkursie – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

b) zgodę rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika na udział 

w konkursie – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

10. Postanowienia końcowe 

1) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym 

innego podziału nagród. 

2) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://liceumslawno.com oraz na 

profilach społecznościowych szkoły w dniu 23 maja 2022 r. 

3) Organizatorzy konkursu przekażą szkołom podstawowym informację o sposobie 

i terminie odbioru nagród. 

4) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezterminowego i nieodpłatnego 

wykorzystania prac, które wpłyną na konkurs, m.in. poprzez wyeksponowanie ich 

w holu szkoły, poprzez zamieszczenie ich w Internecie na stronach: 

http://liceumslawno.com lub https://www.facebook.com/liceumslawno, na stronach 

instytucji sprawujących patronat oraz w lokalnych mediach, a także opublikowanie 

imion i nazwisk laureatów w materiałach promocyjnych związanych z konkursem. 

5) W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor Zespołu Szkół 

w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego. 

 

11. Administrowanie danymi: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich opiekunów jest Zespół Szkół  

w Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego z siedzibą w Sławnie, ul. Cieszkowskiego 4, kod pocztowy: 

76-100 Sławno, adres e-mail: licslawno@poczta.onet.pl , tel. 59 810 76 62 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych w Zespole Szkół w Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego - adres e-

mail: iodo@powiatslawno.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia I Powiatowego Konkursu Plastycznnego 

„Wolni Od Uzależnień” oraz wyłonienia jego zwycięzców według niniejszego regulaminu, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy, licząc od 20 maja 2022 r. 

5) Rodzicom/opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

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

6) Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 

7) Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich 

przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją 

z udziału w konkursie i skreśleniem z listy uczestników. 

 

 

 

 

http://liceumslawno.com/
http://liceumslawno.com/
https://www.facebook.com/liceumslawno
mailto:licslawno@poczta.onet.pl
mailto:iodo@powiatslawno.pl


 Załącznik nr 1 

 

 
 

 

……………………………….. 

   (pieczątka szkoły podstawowej) 

 

 

Karta zgłoszenia udziału  

w  I Powiatowym Konkursie Plastycznym 

„Wolni od uzależnień” - edycja 2021/2022 „Wolni od Internetu” 

organizowanego przez Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego 

 

 

1.  Imię i nazwisko 

uczestnika 

 

 

 

 

2.  Nazwa szkoły 

podstawowej 

 

 

 

 

3.  Klasa, do której 

uczęszcza autor 

plakatu 

 

 

 

4.  Tytuł plakatu 

 

 

 

 

5.  Imię i nazwisko 

nauczyciela 

sprawującego opiekę 

 

 

 

 

Zgłaszana praca jest wynikiem własnej twórczości uczestnika i nie narusza praw 

autorskich osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów o zbliżonej 

tematyce. 

 

 

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

           (miejscowość, data)                                       (podpis nauczyciela sprawującego opiekę) 

 

  



                             Załącznik nr 2   

 

 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów ucznia  
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w I Powiatowym Konkursie 

Plastycznym „Wolni od uzależnień” – edycja 2021/2022 „Wolni od Internetu” 

organizowanym przez Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie danych osobowych oraz wyników 

uzyskanych przez moje dziecko: 

 

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

(imię; nazwisko ucznia/uczennicy) 
ucznia/uczennicy

* 

 

 

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

(nazwa szkoły, klasa) 

na stronie internetowej szkoły przeprowadzającej konkurs, na stronach internetowych 

instytucji sprawujących patronat honorowy oraz w materiałach przekazywanych do lokalnych 

mediów. Niewyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych spowoduje anonimizację 

danych mojego dziecka (imię i nazwisko). 

Oświadczam również, że zapoznałam/-em się z zapisami Regulaminu I Powiatowego 

Konkursu Plastycznego „Wolni od uzależnień” – edycja 2021/2022 „Wolni od Internetu” 

organizowanego przez Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego, w tym 

z informacją dotyczącą przetwarzania przez organizatora Konkursu danych osobowych 

mojego dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w konkursie i akceptuję 

wymieniony regulamin. 

 

Data: ..................................                ................................................................. 

    (czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego) 

 

*niepotrzebne skreślić 


