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REGULAMIN 

konkursu z zakresu  profilaktyki antynarkotykowej 

pn. „SPORT TO MOJA PASJA” 

 
§1 
 

Organizator Konkursu  
Organizatorem Konkursu z zakresu profilaktyki antynarkotykowej pn. „SPORT  

TO MOJA PASJA” jest Centrum Kultury -Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. 
 
 

§2 
 

Cele Konkursu 
Celami konkursu są:  

• promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, wolnego od sięgania po używki,  

• wskazanie dzieciom i młodzieży wartościowego spędzania czasu wolnego 

poprzez aktywną formę rekreacji, 

• zachęcenie do aktywności sportowej i twórczej w czasie wolnym  

od obowiązków szkolnych,  

• pogłębianie warsztatowych umiejętności artystycznych, tj. plastycznych, 

fotograficznych, literackich, 

• kształtowanie umiejętności  mówienie „nie” wobec presji środowiska  

i panującej wśród młodzieży i dzieci mody na sięganie po narkotyki  

i dopalacze, 

• ukazanie zgubnego wpływu tzw. „używek” na zdrowie i rozwój młodego 

człowieka, 

• promowanie postawy aktywnej wśród młodego pokolenie lokalnej 

społeczności. 
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§3 
 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (uczniowie 
szkoły podstawowej i średniej) zamieszkałych z terenie Gminy Głuszyca. 

 
2. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie w dowolnych technikach,  

np. zdjęcie plus opis lub plakat lub praca plastyczna w dowolnej technice lub 
filmik lub wypowiedź pisemna w dowolnej formie (np. kartka z pamiętnika, 
opowiadanie, list do przyjaciela). 

 
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę ( tj. dokonać jednego zgłoszenia).  

 
4. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora. 

 
5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wraz  

z pracą skanu lub zdjęcia zgody na uczestnictwo w konkursie.   
 

6. Formularz zgody załączony do niniejszego regulaminu musi być podpisany 
przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu 
lub własnoręcznie przez pełnoletniego uczestnika konkursu.  

 
7. Prace wraz z dołączonym formularzem zgody należy przesyłać drogą 

elektroniczną na adres: ckmbp@gluszyca.pl 

 

8. Termin składania prac upływa z dniem 30.12.2020 r. Decyduje data 

otrzymania maila przez Organizatora.  

 

 

§4 
 

Kryteria oceny  
1. Zgodność z tematyką konkursu pn. „Sport to moja pasja ” (tj. §2 niniejszego 

regulaminu - Cele Konkursu). 
2. Samodzielność wykonania pracy. 

3. Estetyka i oryginalność ujęcia tematu. 
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§5 

Komisja Konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatora. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

3. Konkurs jest jednoetapowy. 

 

§6 

Nagrody 

1. Autorzy najlepszych zgłoszonych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

2.  Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.  

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie internetowej oraz profilu 

społecznościowym Facebook Organizatora oraz Gminy Głuszyca. Wyniki 

konkursu zostaną przekazane do lokalnych mediów.  

4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną  

o wynikach konkursu.  

5. Nagrody w konkursie są ufundowane przez Gminę Głuszyca w ramach 

środków pochodzących z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Głuszycy.  

 

§7 

 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

www.ckmbp.gluszyca.pl 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. 

http://www.ckmbp.gluszyca.pl/
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Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w 

stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu należnej 

staranności. 
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Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu „SPORT  TO MOJA  PASJA” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO 

PN. „SPORT TO MOJA PASJA” 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu…………………………………….………………………………………………… 

Wiek / klasa/ szkoła 

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

Adres 

zamieszkania……………………………………………………………..................................... 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka 

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

Telefon kontaktowy do 

rodziców/opiekunów*…………………………………..…………………………………… 

Adres e- mail: 

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

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  

Na podstawie 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 oświadczam, że: 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka* zawartych w deklaracji w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu 

zamieszkania, nr. telefonu, adresu e-mail w celach: uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Centrum Kultury - MBP 

Głuszyca, kontaktowych, oraz umieszczeniu danych w postaci imienia i nazwiska do publicznej wiadomości na: stronach 

internetowych m.in. Centrum Kultury-MBP Głuszyca, na portalu społecznościowym Facebook, na materiałach promocyjnych 

oraz reklamowych organizatora. 
………………………………………………………….. 

(data i podpis) 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU  

Na podstawie 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 oraz art. 81 ust.1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych oświadczam, że:  

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo i umieszczenie ich w 

celach promocyjnych: na stronie internetowej Centrum Kultury - MBP w Głuszycy, na portalu społecznościowym Facebook, 

na innych stronach internetowych, na materiałach promocyjnych oraz reklamowych organizatorów, w folderach oraz albumach 

reklamowych,  

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo wykonane podczas uczestnictwa w konkursie nie naruszają moich dóbr 

osobistych/dóbr osobistych mojego dziecka*. Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach -  elektronicznych, 

papierowych, kadrowania i kompozycji.  

 

………………………………………………………….. 

(data i podpis) 

 

 

 

*UWAGA: pełnoletni uczestnicy konkursu podpisują zgodę samodzielnie i podają swój nr tel. do kontaktu i adres 

mailowy. 
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