REGULAMIN
konkursu na komiks pod hasłem
„PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?”
Komiks – opowiadanie utworzone przez połączenie kilku obrazków składających się na jakąś
historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora lub wypowiedzi
postaci. /wikiquote.org/
I.

Postanowienia ogólne
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie komiksu pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest
pytanie?” na temat profilaktyki palenia tytoniu.
2. Organizatorem

konkursu

jest

Wojewódzka

Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Poznaniu.
3. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.
4. Partnerami konkursu są Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum
Onkologii.

II. Cel konkursu
• poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu
i inhalowania e-papierosów,
• promowanie

niepalenia

papierosów

i

inhalowania

e-papierosów

szczególnie

w środowisku młodzieży szkolnej,
• kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy i inhalujących
e-papierosy,
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności odbiorców.
III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa
wielkopolskiego.
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2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne prace nienaruszające praw
osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób
trzecich), dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, niezamieszczone
w Internecie i niezgłoszone do innych konkursów, do których uczestnicy konkursu
posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. W komiksie mogą występować tylko
postaci wymyślone przez autora. Zgłoszona praca nie może zawierać lokowania
produktów, leków, nazw i logo producentów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy naruszającej postanowienia
niniejszego regulaminu.
4. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
5. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.

IV. Ramy czasowe
1. Etap szkolny

14.02.2019r. - 5.04.2019r.

2. Etap powiatowy

8.04.2019r. - 26.04.2019r.

3. Etap wojewódzki

29.04.2019r.- 31.05.2019r.

4. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
5. Finał Wojewódzki Konkursu

14.05.2019r.

30.05.2019r.

V. Zasady przeprowadzenia konkursu
1. Zadania dla uczestników konkursu:
Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie komiksu promującego zdrowy
styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.
Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla komiksu.
Historyjka powinna być przedstawiona za pomocą obrazków opatrzonych komentarzem
lub tekstem umieszczonym w tzw. „dymkach”.
• technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika z możliwością wykorzystania
grafiki komputerowej,
• format: jednostronny, pionowy arkusz A5,
• ilość arkuszy: minimalnie 4 i maksymalnie 6,
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• ilość scenek komiksu na jednym arkuszu: maksymalnie 6,
• arkusze spiąć ze sobą w jedną całość,
• napisy w języku polskim,
• komiks nie może zawierać rysunków, napisów obrażających inne osoby,wzbudzać
agresji i przekraczać norm społecznych.
2.

Osoby/zespoły organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie
poszczególnych etapów:
• etap szkolny - szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, pielęgniarki
środowiska szkolnego, nauczyciele, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i inni,
• etap powiatowy - pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
z terenu województwa wielkopolskiego, nauczyciele, przedstawiciele samorządu
lokalnego i inni,
• etap wojewódzki - pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolskiego
Centrum Onkologii i inni.

3.

Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu:
• z

etapu

szkolnego

do

etapu

powiatowego

przechodzą

prace

laureatów

I miejsc z poszczególnych szkół,
• z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego przechodzą prace laureatów
I miejsc z każdego powiatu, a z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Poznaniu 3 prace.
4.

Sposób przesyłania prac:
• z etapu szkolnego na etap powiatowy szkoły przesyłają pracę do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej,
• prace z etapu powiatowego na etap wojewódzki należy przesłać do dnia 29.04.2019r. na
adres pocztowy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu - Oddział
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań.

5.

Sposób opisania prac konkursowych:
• na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić godło,
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• do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której należy
umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres szkoły, numer telefonu
szkoły oraz załącznik - zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie
(Załącznik nr 2 do regulaminu).
6. Zasady oceny:
• zgodność z regulaminem,
• własny pomysł!,
• uporządkowany i logiczny układ komiksu,
• czytelność zamieszczonych treści, jasność przekazu graficznego i słownego,
• posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych,
• poprawność stylistyczna i ortograficzna,
• atrakcyjność przekazu,
• pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu,
• estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń,
plam itp.),
7. Zasady nagradzania:
• komisja konkursowa na etapie powiatowym przyznaje I, II i III miejsce,
• komisja konkursowa na etapie wojewódzkim

przyznaje

I,

II,

III miejsce

oraz 3 wyróżnienia.
8. Nagrody:
• ze

środków

finansowych

Wojewódzkiej

Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu zostaną zakupione nagrody rzeczowe dla
laureatów etapu wojewódzkiego,
• organizator konkursu – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
nie zapewnia nagród dla laureatów etapów szkolnych i powiatowych.
VI. Postanowienia końcowe
1. Przekazanie komiksu jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu przez
autorów.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
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4. Organizator konkursu:
• zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału nagród,
• nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie,
• nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników
konkursu,
• nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera
prac zgłaszanych na konkurs,
• nie zwraca nadesłanych prac konkursowych,
• zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we
fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach
prasowych, Internecie lub w inny sposób.
5. Regulamin

konkursu

zostanie

umieszczony

na

stronie

internetowej

www.wsse-poznan.pl.
6. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej www.wsse-poznan.pl
w dniu 04.06.2019 roku, po przeprowadzeniu Finału Wojewódzkiego Konkursu.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników
na

przetwarzanie

przez

Organizatorów

ich

danych

na

potrzeby

konkursu,

w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Integralną częścią regulaminu jest:
- załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu pt.:„Palić, nie
palić – oto jest pytanie?” 2019r. do etapu powiatowego,
- załącznik nr 2 – Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat
na udział w konkursie.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu
pt.: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” do etapu powiatowego
1.

Adres szkoły

2.

Nr telefonu

3.

e-mail

4.

Liczba prac w etapie szkolnym

5.

Liczba uczestników etapu szkolnego

6.

Imię i nazwisko zwycięzcy etapu
szkolnego

7.

Imię i nazwisko opiekuna

8.

Telefon kontaktowy i e-mail do
opiekuna
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat
na udział w konkursie pt.: „Palić, nie palić-oto jest pytanie?”

Ja niżej podpisany/a, jako opiekun prawny .................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie na komiks pt.: „Palić, nie palić-oto
jest pytanie?” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej
twórczości................................................................................ (imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została
zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.
Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej
wykonanej przez …………………………… (imię i nazwisko uczestnika konkursu) w ramach ww.
konkursu na organizatorów konkursu i udzielam im nieodpłatnie zgody na wykonywanie
autorskiego prawa zależnego, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu.
1. Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika :
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.
- Stosownie do art. 7 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”,
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w celu
i zakresie niezbędnym do organizacji i rozliczenia konkursu pt.: „Palić, nie palić-oto jest
pytanie?”.
2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
a.

Administratorem danych osobowych jest (proszę uzupełnić)………………………….….
w ……………… z siedzibą w: ……………………………………..(adres PSSE), z którym
można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie: ……………………………………..
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie:……………………………….
- telefonicznie: ……………………………….
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b. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną
Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres:……………………. (proszę uzupełnić)
c. Cele i podstawy przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie pt.: „Palić, nie palićoto jest pytanie?”
d. Okres przechowywania danych: do 30.06.2020r.
e. Odbiorcy danych osobowych:
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu,Wielkopolskie Centrum Onkologii.
3. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

.........................................................
(miejscowość, data)

.................................................
(podpis opiekuna prawnego)
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