
 

 

   
 

 

I. Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorami głównymi konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem „Aktywnie spędzam czas bez 

uzależnień” (zwanego dalej „Konkursem”) są Straż Miejska w Toruniu oraz Urząd Miasta Torunia - Wydział 

Zdrowia i Polityki Społecznej. 

2. Za zgodą organizatorów głównych możliwe jest dołączenie innych podmiotów w roli organizatorów 

wspierających.   

 

II. Cele Konkursu 

Celami Konkursu są: 

1) propagowanie oraz kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań 

ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom oraz zachęcenie do zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez 

popularyzację różnych formy aktywności i zainteresowań zapobiegających uzależnieniom; 

2) wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat szkodliwości środków psychoaktywnych (alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, tytoniu) oraz uzależnień behawioralnych (od telefonów komórkowych, Internetu). 

 

III. Warunki uczestnictwa 

  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta 

Toruń. 

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich 

osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane. 

3. Złożona praca nie mogła być wcześniej zgłoszona w innym konkursie.  

4. Autorem pracy może być jedna osoba. 

5. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 2 prace.  

 

IV. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 3 października 2022 roku poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej Straży Miejskiej w Toruniu www.strazmiejska.torun.pl 

2. Prace konkursowe można doręczyć osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej/ kurierskiej  

z opłaconym kosztem przesłania, do siedziby Straży Miejskiej w Toruniu, ul. Grudziądzka 157, 87-100 

Toruń (miejsce złożenia pracy/ przesyłki) w godzinach 7.30 – 15.30. Termin dostarczenia prac upływa 31 

października 2022 roku o godz. 15.30. 

3. Obrady Jury i wyłonienie laureatów do dnia 10 listopada 2022 roku. 
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4. Straż Miejska w Toruniu poinformuje zwycięzców Konkursu za pośrednictwem ich rodziców/opiekunów 

prawnych o wynikach Konkursu oraz o miejscu i terminie wręczenia nagród laureatom. 

 

V. Zadanie uczestników 

Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej negatywny wpływ uzależnień 

na rozwój młodego człowieka oraz zachęcającej do spędzania wolnego czasu w aktywny  

i bezpieczny sposób bez uzależnień od alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy lub innych współczesnych 

uzależnień takich jak uzależnienie od Internetu czy telefonu komórkowego. 

 

VI. Technika wykonywania i format prac 

1. Praca wykonana może być w dowolnej technice np.: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż. 

2. Format prac – nie większy niż A-1  

 

VII.  Ocena 

Ocenie podlegać będą następujące elementy pracy:  

1. zgodność z tematem Konkursu; 

2. poprawność merytoryczna; 

3. pomysłowość, oryginalność;   

4. estetyka pracy; 

5. walory artystyczne pracy.  

 

VIII. Oświadczenie  

Do składanej w Konkursie pracy/prac należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, 

sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

IX. Karta zgłoszenia 

Do składanej w Konkursie pracy/ prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, sporządzoną zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawierającą: 

1. imię i nazwisko autora pracy; 

2. wiek autora pracy; nazwa placówki oświatowej, której jest uczniem oraz klasa, do której uczęszcza; 

3. adres zamieszkania autora pracy; 

4. imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego autora. 

 

X. Jury 

1. Jury Konkursu składać się będzie z przedstawicieli Organizatorów w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby. 

2. Organizatorzy powołają wspólnie spośród członków Przewodniczącego Jury, który poprowadzi obrady. 

3. Zadaniem Jury jest ocena (jawna) i ustalenie wyników konkursu, przy czym wyniki ustaleń Jury są 

ostateczne. 



 

 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie bez zastrzeżeń przez rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

postępowania konkursowego pod hasłem „Aktywnie spędzam czas bez uzależnień" odbywać się 

będzie z poszanowaniem zasad zawartych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1781 z późn. zm.), rozporządzeniu 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) oraz postanowieniami 

Regulaminu konkursu. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie czasu trwania 

Konkursu oraz za zmianę warunków lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci pod 

hasłem „Aktywnie spędzam czas bez uzależnień”  

 

 

                                                           OŚWIADCZENIE 

 

 

Wyrażam zgodę na: 

 

1) udział dziecka .............................................................................................................. w konkursie  

(imię i nazwisko) 

 

plastycznym pn. „Aktywnie spędzamy czas bez uzależnień ", zwanym dalej „Konkursem”; 

 

2) rozpowszechnianie w celu promocji konkursu plastycznego ”Aktywnie spędzamy czas bez 

uzależnień” wizerunku pracy/prac wykonanej/wykonanych przez dziecko wymienione w pkt 1 

niniejszego oświadczenia oraz wizerunku dziecka – autora pracy/prac; 

 

3) przetwarzanie przez organizatorów głównych konkursu danych osobowych moich oraz dziecka – 

autora pracy/prac w zakresie niezbędnym dla potrzeb postępowania konkursowego pt. "Aktywnie 

spędzam czas bez uzależnień” a także na opublikowanie przez organizatorów głównych oraz 

organizatorów wspierających danych autora pracy/prac w zakresie obejmującym jego imię i 

nazwisko, wiek, klasę, której jest uczniem – z poszanowaniem zasad zawartych 

w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz.1781  

z późn.zm), rozporządzeniu 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) oraz Regulaminem konkursu plastycznego dla dzieci i 

młodzieży pod hasłem „Aktywnie spędzam czas bez uzależnień”; 

 

4) dane osobowe dziecka i moje podaję dobrowolnie, wiedząc, że przysługuje mi prawo wglądu  

i ich edycji; 

 

5) akceptuję bez zastrzeżeń warunki udziału w Konkursie ustalone Regulaminem konkursu 

plastycznego dla dzieci pod hasłem „Aktywnie spędzam czas bez uzależnień”. 

 

 

 

 

 

..................................................................... 
     imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci  

pod hasłem „Aktywnie spędzam czas bez uzależnień”  

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO UDZIAŁU                   

W KONKURSIE PLASTYCZNYM  

pt.  

„Aktywnie spędzam czas bez uzależnień” 

 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy/prac 

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

2. Wiek autora pracy/prac 

………………………………………………………………………………..... 

3. Nazwa szkoły, adres i klasa, do której uczęszcza autor pracy/prac 

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

4. Adres zamieszkania autora pracy/prac 

………………………………………………………………….. 

5. Imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego autora pracy/prac 

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

 
 

 

 

 

                                                                                …………………………………………………………… 
                             (miejscowość, data) 

                         Podpis osoby zgłaszającej  

 


