
 

 
ON, TY i JA- razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego 

Projekt dofinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ 

„NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE” 

§1. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu na gazetkę szkolną „NIE CZYŃ 

DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE”  realizowanego w ramach projektu „ON, TY        

i JA – razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego" dofinansowanego  

z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 

bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 zwanego dalej „Konkursem". 

2. Organizatorami konkursu są: 

 Starostwo Powiatowe w Gołdapi 

 Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi 

zwani dalej „Organizatorem". 

3. Celem konkursu jest: 

 prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy, 

 pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy rówieśniczej, 

 propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży, 

 podnoszenie świadomości dzieci na temat negatywnych konsekwencji 

wynikających ze zjawiska przemocy, 

 zastosowanie edukacyjnej formy przekazu pod kątem rozwiązywania 

problemów bez stosowania przemocy, 

 kształtowanie wśród uczniów empatii i szacunku do drugiego człowieka, 

wyposażenie młodzieży w postawę wolną od przemocy i agresji. 

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas IV- VIII z terenu 

powiatu gołdapskiego. 

5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne oraz zespoły (klasy), których wszyscy 

członkowie spełniają wymagania pkt. 4 niniejszego regulaminu. Zarówno zespoły 

jak i pojedyncze osoby zgłasza do konkursu szkoła. 

§2. 
1.     Przedmiot konkursu i wymagania techniczne: 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie gazetki szkolnej ilustrującej hasło i cele 

konkursu „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”. 

2.      Obowiązująca technika wykonania prac: 

 Gazetka ścienna – zgłoszenie pracy do konkursu polega na wykonaniu 

fotografii gazetki ściennej i przesłaniu pliku z załącznikiem fotografii przez 

Opiekuna (nauczyciel uczący w danej placówce)  na adres Organizatora: 

pczk@powiatgoldap.pl 
 Gazetka internetowa - zgłoszenie pracy do konkursu polega na podaniu  

na adres Organizatora adresu www do przeglądania lub przesłaniu materiałów  

na płycie CD lub innym nośniku pamięci.  
 Publikacja tradycyjna (papierowa) - zgłoszenie pracy do konkursu polega  

na przesłaniu wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Gołdapi,  

mailto:pczk@powiatgoldap.pl


 

 
ON, TY i JA- razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego 

Projekt dofinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 

 

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, pok. nr 14, lub pocztą elektroniczną (scan)  

na adres: pczk@powiatgoldap.pl. 

 3. Format gazetek jest dowolny. 
 

§3. 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia 

(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z pracą konkursową, podpisane 

oświadczenia  (załącznik nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu) do dnia 30 listopada 

2018r. na adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, pok.  

nr 14, lub pocztą elektroniczną (scan) na adres: pczk@powiatgoldap.pl. 

2. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych  

w niniejszym Regulaminie, tj.: 

 prace dostarczone po terminie, 

 zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo, 

 zgłoszenie pracy w innej formie lub wymiarze niż dopuszczalny. 

 

§4. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne  

lub dostarczone po terminie. 

2. Złożone do konkursu prace nie będą odsyłane. 

 

§5. 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez czteroosobową komisję konkursową powołaną  

     przez Organizatora. 

2. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny nadesłanych prac przyzna nagrody rzeczowe  

     za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. 

4. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 grudnia 2018r. 

6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

    w Gołdapi i Komendy Powiatowej w Gołdapi. 

7. Zwycięscy konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną o wygranej oraz sposobie  

    odebrania nagrody. 

8. Nagrody nie odebrane przez uczestników zostaną przekazane w innym terminie niż  

    planowany. 

9. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 

§6. 

Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.  

o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016r. ( załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 
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§7. 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursowego  

na gazetkę szkolną  p.n. „NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE”. 

§8. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich  

na wykorzystanie złożonych prac w celach promocyjnych konkursu, związanych  

z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu i przekazaniem informacji o jego 

organizacji. W stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych prac organizatorzy nabywają 

prawo do ich prezentacji, cytowania i publikacji, w tym w mediach na wystawach  

i w Internecie, bez dodatkowej zgody autora oraz bez honorarium za majątkowe prawa 

autorskie. 

§9. 

Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy 

na adres: pczk@powiatgoldap.pl 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1: Zgłoszenie do konkursu na gazetkę szkolną p.n. „NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE 

MIŁE”. 

 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 

 

Załącznik nr 3: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych konkurs na gazetkę szkolną p.n. „NIE CZYŃ 

DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE” 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na gazetkę szkolną p.n.  

„NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE” 
 

 

Zgłoszenie do konkursu na gazetkę szkolną p.n. 

„NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE” 

 

 

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

Imię i nazwisko/ klasa/ opiekun/ nazwa szkoły (proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi 

literami) 

 

 

Wiek (podać w przypadku zgłoszeń indywidualnych) : ………………………………… 

 

Adres zamieszkania/ adres szkoły:  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

organizatorów konkursu, w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu                    

„NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE” w zakresie przedstawionym  

w zgłoszeniu. 

 

 

………………………………….. 
                       (data, podpis) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na gazetkę szkolną p.n.  

„NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE” 
 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

 i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),  

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczenia, udostępniania  

i rozpowszechniania mojego wizerunku w związku z udziałem w  konkursie na gazetkę 

szkolną p.n. „NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE”, którego organizatorami są: 

Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi. 

  

Ponadto wyrażam zgodę na publikację pracy na stronach internetowych Organizatora,  

udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z pracy na następujących polach 

eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera, sporządzanie cyfrowego zapisu utworu  

i jego wydruku komputerowego, zwielokrotnienie poprzez nagranie na nośniku 

elektronicznym, publikację  i rozpowszechnianie poprzez publikację książkową, sieć 

internetową oraz wykorzystanie utworu w celu promocji i reklamy Organizatora, publiczne 

wykonanie lub publiczne odtworzenie. 

 

…………………………………… 

        (data, podpis) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu na gazetkę szkolną p.n.  

„NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE” 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Konkurs na gazetkę szkolną p.n.  „NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119) 

zwanego dalej RODO oraz art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. poz. 1000), organizator konkursu informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe  w Gołdapi, z siedzibą  

w Gołdapi, ul. Krótka 1, tel. (87) 615 44 44, reprezentowane przez Starostę Gołdapskiego; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: iod@powiatgoldap.pl lub pocztą  

na adres Starostwa Powiatowego w Gołdapi - ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku wykonaniem postanowień regulaminu 

konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania o nim; 

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz podmioty 

publikujące wyniki konkursu na gazetkę szkolną; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia ustawowych rozliczeń finansowo-

księgowych i do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa cywilnego; 

7) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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 (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem;   

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);  

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek 

uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie Pani/Pana pracy 

w konkursie; 

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office. Konsekwencją takiego 

przetwarzania będą: protokół jury konkursu, wydanie nagród oraz rozliczenie dotacji. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją ……………………………………………………… 

(data, podpis) 

mailto:iod@powiatgoldap.pl

