Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałannia
Przemocy w Rodzinie Gminy Nadarzyn
zaprasza do udziału
w konkursie na rysunek „Bezpieczna rodzina”
- pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn
(etap wstępny konkursu na rysunek
„Bezpieczna rodzina” organizowanego przez Powiat Pruszkowski)
REGULAMIN:
I. Cel :


Promowanie takich wartości jak: rodzina, szacunek, bezpieczeństwo, akceptacja, odpowiedzialność, szczerość,
zaufanie, poszanowanie zdrowia i życia, miłość, bezinteresowność, opieka, zainteresowanie, troska
i wrażliwość na drugiego człowieka.



Wspólne spędzanie czasu, nawiązywanie relacji.



Edukacja, w tym dzieci najmłodszych, w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa (m.in.numery alarmowe,
instytucje zaufania publicznego, gdzie warto zwracać się o pomoc).



Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie świadomości społecznej przez
podjęcie działań profilaktycznych w formie edukacyjnej oraz promowanie stylu życia wolnego od przemocy.

II. Organizator Konkursu: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
III. Adresaci: konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn
IV. Kategorie: praca indywidualna

V. Kategorie wiekowe:



grupa I – prace indywidualne w kategorii 5-6 lat ( wyłącznie etap gminny)



grupa II – prace indywidualne w kategorii 7-11 lat



grupa III – prace indywidualne w kategorii 12-15 lat



grupa IV – prace indywidualne w kategorii 16-20 lat

VI. Prace konkursowe: format prac B2 (500x700 mm), technika dowolna
W konkursie mogą brać udział wyłączenie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Uczestnik konkursu może
zgłosić 1 pracę. Spośród nadesłanych prac Jury (skład ustala Organizator) wybierze trzy prace z każdej kategorii:
miejsce 1-3 oraz wyróżnienia.

UWAGA! Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
VII. Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny.
Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie Organizatora: www.stopprzemocy.nadarzyn.pl
Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu!
VIII. Opis i dostarczenie prac:
Prace muszą zawierać:
1. wypełnioną zgodę na przekazanie praw autorskich (zał. nr 1),
2. klauzulę informacyjną dla rodzica/opiekuna prawnego uczestnika oraz uczestnika konkursu
plastycznego (zał. nr 2),
3. klauzulę informacyjną dla instruktora / wychowawcy/nauczyciela (zał. nr 3)
4. metryczkę (zał. nr 4) przyklejoną z tyłu pracy, zawierającą:


zgłoszenie indywidualne : imię i nazwisko, wiek autora, adres, nr telefonu/email rodzica/opiekuna,



zgłoszenia przez placówkę (np. szkołę, przedszkole, placówkę opiek.- wych., ośrodek kultury): imię i nazwisko,
wiek autora pracy, adres oraz imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/wychowawcy, adres, nr telefonu i email
oraz listę zbiorczą uczestników biorących udział w konkursie.

IX. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
X. Nagrody:
1.Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe .
2.Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
3.Wręczenie nagród nastąpi 13 września 2018 r. (czwartek) podczas Inauguracji VI Nadarzyńskich Dni
Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, Plac Poniatowskiego 42, Nadarzyn.
O godz. wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
XI. I Gminny Konkurs Plastyczny „Bezpieczna rodzina” stanowi etap wstępny do I Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Bezpieczna rodzina” (regulamin- załącznik nr 5).
XII. Terminy


Do 10 września 2018 r. - nadsyłanie prac konkursowych na adres:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Nadarzyn (GOPS) ul. Mszczonowska
24, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Bezpieczna rodzina”. Prace nadesłane po terminie nie będą
zakwalifikowane do oceny przez Jury. Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać pod nr telefonu 22 739 73 11.


11 września 2018 r. po godzinie 14.00. ogłoszenie wyników na stronie internetowej:
www.stopprzemocy.nadarzyn.pl . Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji
nadesłanych na konkurs prac konkursowych. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem
niniejszego regulaminu.



13 września 2018 r. wręczenie nagród (etap gminny) podczas Inauguracji VI Nadarzyńskich Dni

Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, Plac Poniatowskiego 42, Nadarzyn.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
/-/ Krystyna Masłowska

Załącznik nr 1

PRZEKAZANIE PRAW AUTORKICH
Oświadczenie
Oświadczam, że dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuję prawa autorskie do wykonanej przeze mnie pracy
konkursowej Organizatorowi Konkursu Plastycznego na rysunek „Bezpieczna rodzina”.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wykonanej pracy na potrzeby promocyjne Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018-2023, na
zasadach wyłączności na wszystkich polach eksploatacji.
Jednocześnie wyrażam zgodę, aby przekazana przez mnie
w dyspozycji Organizatora Konkursu.

praca konkursowa pozostała

……………….., dnia……………………….
miejscowość

…………………………………..
( imię i nazwisko autora pracy)

………………..., dnia……………………….

……………………………………
(imię i nazwisko opiekuna
prawnego autora pracy)

miejscowość

PRZEKAZANIE PRAW AUTORKICH
Oświadczenie
Oświadczam, że dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuję prawa autorskie do wykonanej przeze mnie pracy
konkursowej Organizatorowi Konkursu Plastycznego na rysunek „Bezpieczna rodzina”.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wykonanej pracy na potrzeby promocyjne VI Nadarzyńskich
Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.
Jednocześnie wyrażam zgodę, aby przekazana przez mnie
w dyspozycji Organizatora Konkursu.

praca konkursowa pozostała

……………….., dnia……………………….
miejscowość

…………………………………..
( imię i nazwisko autora pracy)

………………..., dnia……………………….

……………………………………
(imię i nazwisko opiekuna
prawnego autora pracy)

miejscowość

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA
ORAZ UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO „Bezpieczna rodzina”
Imię i nazwisko ……….………………………………………………………………………………………
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27

kwietnia 2016 roku informuję, że
Administratorem Państwa danych osobowych jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą

w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24 , 05-830 Nadarzyn, zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) : rodo@nadarzyn.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 a/b/c/d/e.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy , w przypadku niepodania danych
niemożliwa jest realizacja celu.
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, przez czas określony
w szczegółowych przepisach prawa.
Zapoznałam/em się z klauzulą i wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INSTRUKTORA / WYCHOWAWCY KONKURSU
PLASTYCZNEGO „Bezpieczna rodzina”
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………….
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27

kwietnia 2016 roku informuję, że
Administratorem Państwa danych osobowych jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z siedzibą

w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24 , 05-830 Nadarzyn, zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) : rodo@nadarzyn.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 a/b/c/d/e.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy , w przypadku niepodania danych
niemożliwa jest realizacja celu.
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, przez czas określony
w szczegółowych przepisach prawa.
Zapoznałam/ em się z klauzulą i wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych
……………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 4
METRYCZKA ( DO UMIESZCZENIA Z TYŁU PRACY)
W przypadku pracy zgłoszenia indywidualnego prosimy o uzupełnienie 4 pierwszych wierszy

1.

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

2.

WIEK AUTORA

3.

MIEJSCOWOŚĆ

4.

TELEFON KONTAKTOWY/EMAIL
DO RODZICA/OPIEKUNA
NAZWA PLACÓWKI, KTÓRĄ REPREZENUJE AUTOR
TELEFON / EMAIL
IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA

5.
6.

Załącznik nr 5
ETAP II (dla laureatów I etapu konkursu)

REGULAMIN KONKURSU
na rysunek pt. „Bezpieczna rodzina”

§1
Organizator konkursu
1. Konkurs organizowany jest przez Powiat Pruszkowski w ramach Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018 – 2023.
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) „Konkurs” – konkurs pod tytułem „Bezpieczna rodzina” prowadzony na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
b) „Organizator” – Powiat Pruszkowski, Pruszków ul. Drzymały 30.
c) „Uczestnik” – uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjalnej z terenu.
d) „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli powołanych do komisji przez
Organizatora.
e) „Rysunek” – płaski utwór plastyczny wykonany między innymi przy użyciu ołówka, tuszu,
węgla, farby.

§2
Cel konkursu
1. Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie świadomości
społecznej przez podjęcie działań profilaktycznych w formie edukacyjnej oraz promowanie stylu
życia wolnego od przemocy.

§3
Uczestnicy
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu
Pruszkowskiego w trzech grupach wiekowych:
- grupa I – prace indywidualne uczniów klas I-IV
- grupa II – prace indywidualne uczniów klas V – VIII i uczniów szkół gimnazjalnych
- grupa III – prace indywidualne uczniów szkół ponadgimnazjalnych
§4

Warunki konkursu
1. Rysunek stanowiący utwór plastyczny powinien być o tematyce związanej z konkursem.
2. Uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę wykonaną w dowolnej technice, w formacie B2: 500
x 700 mm.
3. Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko prace indywidualne własnego autorstwa uczestników i
związane z tematem konkursu.
a) uczestnik konkursu zobowiązany jest do przeniesienia praw autorskich na wszystkich polach
eksploatacji w ………… ( załącznik nr 1). W przypadku niedopełnienia tej formalności zgłoszona praca
konkursowa nie będzie brana pod uwagę.
b) uczestnik konkursu zgłaszając pracę konkursową podpisuje zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora konkursu - ustawa o ochronie danych osobowych
( załącznik nr 2).
c) prace należy opatrzyć na odwrotnej stronie „godłem” ( wybrany przez siebie symbol, znak) oraz
dołączyć do nich w zaklejonej kopercie, również z godłem, czytelną i wypełnioną metryczkę - załącznik
nr 2 wraz z pieczątką szkoły.

§5

Etapy i terminy konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch następujących etapów:
a) Etap pierwszy - gminny „wstępny
Z prac, które wpłynęły do gminy, komisja konkursowa powołana w gminie wybierze w każdej
kategorii 3 rysunki, które zostaną przekazane do komisji konkursowej w Powiecie Pruszkowskim do
dnia 17.09.2018 r.
b) Etap drugi - powiatowy „główny”, w którym komisja II wyłoni głównych zwycięzców w każdej
grupie i dokona kwalifikacji pozostałych prac do ewentualnej wystawy plastycznej.

§6

Nagrody
1. W każdej grupie na etapie powiatowym, od miejsca I do III, przewidziane są atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Komisja dokona także kwalifikacji pozostałych prac do ewentualnej wystawy
plastycznej.
2. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 września 2018 r. ok. godz.
14ej, podczas Festynu Rodzinnego w Parku Sokoła w Pruszkowie.

§7

Kontakt
1. Prace konkursowe należy dostarczyć we wskazanym terminie do
sekretariatu……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….w godzinach
………………………… od poniedziałku do piątku.
2. Niniejszy regulamin oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej :
………………………………………………………………………………………
3. Ewentualne pytania na temat konkursu należy kierować na adres e-mail:
…………………………………. lub do p. …………………………………
– tel. ……………………………………….

załącznik nr 1 - PRZEKAZANIE PRAW AUTORKICH
Oświadczenie
Oświadczam, że dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuję prawa autorskie do wykonanej przeze mnie
pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu Plastycznego na plakat
” Bezpieczna rodzina” - …………………………………………. i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie
wykonanej pracy na potrzeby promocyjne Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018-2023, na zasadach wyłączności na wszystkich polach eksploatacji.
Jednocześnie wyrażam zgodę, aby przekazana przez mnie praca konkursowa pozostała w dyspozycji
Organizatora Konkursu.

Pruszków, dnia……………………….

…………………………………..
( imię i nazwisko)
……………………………………
( imię i nazwisko)
……………………………………
( imię i nazwisko)
……………………………………
( imię i nazwisko)
……………………………………
( imię i nazwisko)

załącznik nr 2 - W Z Ó R M E T R Y C Z K I

GODŁO:
TYTUŁ PRACY :………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia/ imiona i nazwiska uczniów: …………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Klasa ……………………… w szkole ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
- dokładny adres szkoły

…………………………………………………
Pieczątka szkoły i podpis nauczyciela- opiekuna

