
Załącznik do zarządzenia  

nr GOPS.DAO.021.53.20.RW.z dnia 26.11.2020 r. 

 

Regulamin konkursu profilaktycznego pod nazwą „Postaw na rodzinę” 

 

Organizatorem konkursu będącym działaniem z zakresu promocji zdrowego 

stylu życia bez używek i przemocy w rodzinie pod nazwą „Postaw na rodzinę” jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach - Dział Wspierania Rodziny.   

Projekt pod nazwą „Postaw na rodzinę” jest elementem profilaktyki                            

i edukacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 

I  

Postanowienia ogólne 

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży oraz seniorów gminy Kęty. 

 

II 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest:  

1. Zachęcanie i wspieranie mieszkańców gminy Kęty do działań profilaktycznych 

oraz edukacja przed sięganiem po środki zmieniające świadomość poprzez: 

- kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości w rodzinie; 

- promocja stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków, przemocy; 

- zwiększenie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami; 

- zachęcanie mieszkańców gminy do własnych przemyśleń i poszukiwań w tym 

zakresie; 

- kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia oraz relacji 

rodzinnych; 

- pozyskanie oryginalnych prac plastycznych promujących zdrowy styl życia 

wolny od przemocy oraz używek. 

 

 

 

 



III 

Organizacja konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach - 

Dział Wspierania Rodziny. 

2. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest kierownik Działu 

Wspierania Rodziny. 

3. Zgłoszenia i prace konkursowe należy składać do 11 grudnia 2020 r. do godz. 

13.00 do siedziby Działu Wspierania Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kętach – ul. Sobieskiego 41, pok. Nr 2 

4. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do dzieci i młodzieży oraz 

seniorów gminy Kęty. 

5. Konkurs będzie prowadzony w 4 grupach wiekowych: 

- grupa od 6 do 10 lat 

- grupa od 11 do 15 lat 

- grupa od 16 do 19 lat 

- grupa od 60+  

6. Prace należy wykonać indywidualnie. 

7. Każdy uczestnik ma prawo wykonać tylko jedną pracę. 

8. Ze wszystkich prac zostanie wyłonionych 12 najlepszych prac, które zostaną 

nagrodzone. 

9. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane w trakcie realizacji profilaktyki                        

i edukacji. 

 

IV  

Forma konkursu 

 

1. Każdy uczestnik konkursu ma prawo złożyć jedną pracę plastyczną (wykonaną 

indywidualnie), której tematem jest interpretacja hasła „Postaw na Rodzinę”, 

zaprezentowanie swojej rodziny oraz przedstawienie, co w niej cenimy najbardziej. 

2. Dopuszczalny format pracy to A3. 

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

4. Każda praca powinna być opatrzona na osobnej kartce metryczką i zawierać 

dane: nazwisko, imię, wiek, adres, telefon kontaktowy (zał. nr 1) 

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem Organizatorowi 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętach zgody na ich ekspozycję. 

 

 



 

V 

Komisja Konkursowa 

 

1. Prace plastyczne będą oceniane przez powołaną Komisję Konkursową. 

2. Do Komisji Konkursowej należy dokonanie oceny prac plastycznych wykonanych 

przez uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłonienie 

z każdej kategorii trzech najlepszych prac. 

3. Kryteria oceny: 

- trafność, 

- oryginalność, 

- pomysłowość, 

- forma estetyczna pracy. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

VI 

Nagrody 

 

1. Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych prac plastycznych 

nagrody rzeczowe oraz możliwość umieszczenie prac plastycznych w materiałach 

informacyjno – edukacyjnych i profilaktycznych Działu Wspierania Rodziny. 

 

VII 

Termin i miejsce konkursu 

 

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia  

11 grudnia 2020 r. do godz. 13.00 do siedziby Działu Wspierania Rodziny                                   

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach – ul. Sobieskiego 41, pok. Nr 2 

2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi poprzez umieszczenie informacji przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach na stronie internetowej Ośrodka 

www.gops.kety.pl, a także przez inne dostępne środki przekazu do 20.12.2020 r. 

3. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wręczenie nagród nastąpi                                     

w indywidualnie ustalonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej               

w Kętach. 

 

 

 

http://www.gops.kety.pl/


 

VIII 

Uwagi końcowe 

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez uczestnika (zał. nr 2) lub opiekuna prawnego (zał. nr 3). 

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem 

praw autorskich na rzecz organizatora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Kętach (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz publikacji w wydawnictwach 

wszelkiego typu (w tym kalendarz), wydawanych przez organizatora i Internecie. 

3. W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt  telefoniczny                

(33) 845 25 51 z Panią Aleksandrą Zelek lub na maila: pomoc@gops.kety.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zał.nr 1 

Regulamin konkursu 

 profilaktycznego pod nazwą  

„Postaw na rodzinę” 

 

 

METRYCZKA 

 

 

NAZWISKO……………………………………………………………………………………….. 

IMIĘ…………………………………………………………………………………………………. 

Wiek………………………………………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy uczestnika: ……………………………………………………… 

Imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna prawnego:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał.nr 2 

Regulamin konkursu 

 profilaktycznego pod nazwą  

„Postaw na rodzinę” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu 

Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu profilaktycznego  pod nazwą „Postaw na 
rodzinę” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, 32-650 Kęty, ulica Żwirki i Wigury 8.,  
tel.: +48 (33) 845 28 70, fax.: +48 (33) 844 86 64, strona internetowa: http://www.gops.kety.pl, adres 
e-mail: poczta@gops.kety.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

 pod adresem poczty elektronicznej: iodo@gops.kety.pl 

 pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Dane osobowe uczestników konkursu  będą przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem konkursu. 
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kętach w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO w związku z realizacją 
zadań własnych wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.0.218 t.j.). 
5. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane jedynie odbiorcom danych 

upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, uprawnionym do przetwarzania danych , 
z którymi Administrator podpisane ma umowy powierzenia przetwarzania danych.  

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 

7. Uczestnikom konkursu  przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 
uczestników konkursu, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Ze względu na fakt, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa 
administrator musi je przetwarzać przez okres wskazany przepisami prawa (nie ma możliwości 
usunięcia tych danych osobowych). 

9. Dodatkowo, przysługuje Uczestnikom konkursu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych 
osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.  

11. W przypadku oddzielnie wyrażonych zgód informujemy że: 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez GOPS w Kętach w celach wynikających 

z oddzielnie wyrażonych zgód na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych - RODO. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do czasu 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

mailto:poczta@gops.kety.pl


12. Państwa dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani  profilowane. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego 
w związku z udziałem w konkursie „Postaw na rodzinę” poprzez wykorzystanie materiału:  

□- na stronach internetowych,  

□- w wybranych mediach społecznościowych,  

□- w środkach masowego przekazu,  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać osobiście 
w siedzibie Administratora bądź przez przesłanie podpisanej, pisemnej informacji na adres 
Administratora. Brak zgody uniemożliwia publikowanie wizerunku osoby i uczestnictwo 
w konkursie.  

Kęty, dn.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r. 

 

Deklaruję swoją wolę w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz 

przyjmuję powyższe informacje do wiadomości. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(imię i nazwisko uczestnika)                                                                                                         (podpis uczestnika) 

*
 - wykreślić niewłaściwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał.nr 3 

Regulamin konkursu 

 profilaktycznego pod nazwą  

„Postaw na rodzinę” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla opiekunów prawnych uczestników 
konkursu 

Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu profilaktycznego  pod nazwą „Postaw na 
rodzinę” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, 32-650 Kęty, ulica Żwirki i Wigury 8.,  
tel.: +48 (33) 845 28 70, fax.: +48 (33) 844 86 64, strona internetowa: http://www.gops.kety.pl, adres 
e-mail: poczta@gops.kety.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

 pod adresem poczty elektronicznej: iodo@gops.kety.pl 

 pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Dane osobowe uczestników konkursu  będą przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem konkursu. 
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kętach w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO w związku z realizacją 
zadań własnych wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.0.218 t.j.). 
5. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane jedynie odbiorcom danych 

upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, uprawnionym do przetwarzania danych , 
z którymi Administrator podpisane ma umowy powierzenia przetwarzania danych.  

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 

7. Pani/Panu  przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących uczestników 
konkursu, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

8. Ze względu na fakt, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa 
administrator musi je przetwarzać przez okres wskazany przepisami prawa (nie ma możliwości 
usunięcia tych danych osobowych). 

9. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych 
osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.  

11. W przypadku oddzielnie wyrażonych zgód informujemy że: 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez GOPS w Kętach w celach wynikających 

z oddzielnie wyrażonych zgód na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych - RODO. 

mailto:poczta@gops.kety.pl


 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do czasu 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

12. Państwa dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani  profilowane. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w konkursie 
profilaktycznym „Postaw na rodzinę” i przetwarzanie jego wizerunku utrwalonego w związku 
z udziałem w tym konkursie poprzez wykorzystanie materiału:  

□- na stronach internetowych,  

□- w wybranych mediach społecznościowych,  

□- w środkach masowego przekazu,  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać osobiście 
w siedzibie Administratora bądź przez przesłanie podpisanej, pisemnej informacji na adres 
Administratora. Brak zgody uniemożliwia publikowanie wizerunku osoby i uczestnictwo 
w konkursie.  

Kęty, dn.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r. 

 

Deklaruję swoją wolę w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz 

przyjmuję powyższe informacje do wiadomości. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)                                                                                           (podpis opiekuna prawnego) 

*
 - wykreślić niewłaściwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


