REGULAMIN
konkursu plastyczno-fotograficzno-filmowego
„Moje bezpieczne wakacje”

§1 Organizator i patronat
1. Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie ul. 1-go Maja 7,
97-400 Bełchatów.
2. Konkurs objęty został patronatem Starosty Bełchatowskiego oraz Prezydenta Miasta
Bełchatowa.

§2 Cel Konkursu
1. Zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa dzieci w trakcie wakacji, podkreślenie
postaw i zachowań zapobiegającym nieszczęśliwym wypadkom dzieci na drodze, w trakcie
wakacyjnych podróży i rodzinnych wyjazdów.
2. Zachęcenie młodych ludzi do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego
rozwijania własnych pasji, umiejętności.
3. Promowanie idei bezpiecznego korzystania z pływalni, kąpielisk i miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli.
4. Uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa, z jakimi mogą się spotkać w kontaktach
z rówieśnikami i nieznajomymi.
5. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej.

§ 3 Założenia organizacyjne
1. Konkurs jest jednoetapowy i kierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu
bełchatowskiego. Konkurs zostanie ogłoszony 21.06.2021r. poprzez zamieszczenie informacji
na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Dyrektorzy szkół
podstawowych z terenu działania właściwej komendy powiatowej Policji zostaną również
powiadomieni o prowadzonym konkursie.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie w 3 kategoriach
wiekowych:
a) kategoria I - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
b) kategoria II - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
c) kategoria III - uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej.
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3. Zasady udziału w konkursie:
a. zadaniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej uczestniczących
w konkursie jest stworzenie pracy plastycznej propagującej bezpieczne
spędzanie czasu wolnego podczas wakacji.
Format pracy A4, technika wykonania pracy plastycznej - kredka, ołówek, farby,
pastele, wyklejanka itp., praca nie powinna być przestrzenna;
b. zadaniem uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej uczestniczących
w konkursie jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego bezpieczne formy
wypoczynku, zdjęcie w dowolnym formacie powinno zostać wydrukowane lub
wywołane;
c. zadaniem uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej uczestniczących
w konkursie jest nagranie krótkiego filmiku promującego bezpieczne
zachowania podczas wakacji. Nagranie nie powinno trwać dłużej niż 1 minutę,
a rozmiar pliku max. do 30 MB, zgrane na płytę DVD/CD. Materiały
wykorzystane przy tworzeniu filmiku ( np. muzyka, grafika itp.) nie mogą
naruszać praw osób trzecich.
4. Prace konkursowe wykonane samodzielnie należy dostarczyć osobiście lub pocztą na
adres Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie ul. 1 Maja 7 z dopiskiem „Konkurs Moje
bezpieczne wakacje” w terminie do dnia 17.09.2021r. Uczestnik konkursu może złożyć tylko
jedną pracę.
5. Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek autora pracy,
klasę, nazwę i adres szkoły do której uczęszcza autor pracy oraz wypełniony formularz
zgłoszeniowy do konkursu.
6. Nadesłane prace przechodzą na własność KPP w Bełchatowie, organizator nabywa
prawo

do

bezpłatnej

prezentacji

i

publikacji

prac

oraz

wizerunku

i danych personalnych ich autorów, a także do wykorzystania nadesłanych prac
w opracowywanych materiałach profilaktyczno-edukacyjnych.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu konkursu przez
uczestników i ich opiekunów prawnych.

§4 Kryteria oceny prac
1. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:
zgodność z tematem, wartość merytoryczna, oryginalność, estetyka wykonania,
pomysłowość.
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2. W konkursie nagrodzeni będą autorzy trzech najwyżej ocenionych prac w każdej z 3
kategorii wiekowej.

§ 5 Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24.09.2021r., autorzy nagrodzonych prac zostaną
powiadomieni o decyzji Komisji Konkursowej oraz o dacie i miejscu wręczenia nagród.

§6 Postanowienia końcowe
1. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga
przewodniczący Komisji Konkursowej - Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie.

§7 Ochrona danych osobowych
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji
w Bełchatowie, ul. 1 Maja 7, 97-400 Bełchatów
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – iod@ld.policja.gov.pl
Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą
przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagród oraz publicznej promocji i sprawozdawczości Konkursu. Zakres
danych określają formularze zgłoszeniowe do Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie uzyskanej zgody wyrażonej
poprzez przystąpienie do konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie.
Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu w związku z przetwarzaniem danych osobowych
ma prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i
elektronicznej przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich
przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do
Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.
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