
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA PROJEKT 

ZAKŁADKI DO KSIĄŻKI 

„Nie palę i nie piję bo tylko raz żyję” 

 

 

§1 

Konkurs 

1. Organizatorem konkursu plastycznego (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Komenda Miejska 

Policji w Ostrołęce (dalej zwana: „Organizatorem”). 

2. W ramach Konkursu uczestnicy Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonają prace      plastyczne 

w formie zakładek do książki (jednostronne) o wymiarach 180 mm x 50 mm na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”). 

3. Temat prac plastycznych to: „Nie palę i nie piję bo tylko raz żyję”. 

4. Konkurs rozpoczyna się 30 listopada 2022 r. 

5. Termin przesłania do Organizatora prac plastycznych upływa 23 grudnia 2022 r.                                                                

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do Organizatora na adres Komenda Miejska 

Policji w Ostrołęce, ul. Korczaka 16, 07-410 Ostrołęka z dopiskiem na kopercie „Konkurs 

plastyczny” 

6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wójt Gminy Lelis.  

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888). 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§2 

Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonania pracy plastycznej 

1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież uczniowie klas IV-VIII uczące się w szkołach 

podstawowych na terenie Miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego (dalej: „Uczestnicy”). 

2. Prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej.  

3. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika. 

4. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną pracę plastyczną. 

5. Praca plastyczna nie może być wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę (w tym przy 

pomocy innych osób). 



6. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice manualnej (rysowanej, malowanej, 

wyklejanej itp.) bez udziału elementów grafiki komputerowej.  

7. Pracę plastyczną należy wykonać w wymiarach 180 mm x 50 mm, jednostronnie.  

8. Po wykonaniu pracy plastycznej należy: 

 

1) Dostarczyć lub przesłać pracę plastyczną wraz z kopią prawidłowo wypełnionych                             

i podpisanych  oświadczeń,  o  których  mowa  w  ust.  12  i  13,  na  adres  Organizatora tj. 

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce , ul. Korczaka 16, 07-410 Ostrołęka z zachowaniem 

poniższych warunków: 

a) pracę należy przesłać z zachowaniem terminu przesyłania prac, o którym mowa w 

Regulaminie, 

b) dopisek na kopercie  „Konkurs plastyczny” 

c) wymagane oświadczenia muszą być czytelne (w szczególności niezamazane lub 

niezacienione) oraz muszą pozwalać na ich wielokrotny odczyt, 

d) dodatkowo na osobnej kartce należy podać dane Uczestnika (autora): imię    i nazwisko, 

klasa i szkoła do której uczestnik Konkursu uczęszcza, numer telefonu do rodzica lub 

opiekuna prawnego.  

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń, o 

których mowa w ust. 10 i 11, na wykorzystanie pracy plastycznej zgodnie z Regulaminem. 

10. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania pracy plastycznej zezwala Komendzie Miejskiej Policji w 

Ostrołęce na publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w 

szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym na wszystkie czynności konieczne dla 

publicznego udostępnienia pracy plastycznej, w szczególności: 

1) wprowadzanie pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, Internetu, 

2) publiczna prezentacja i wyświetlanie pracy plastycznej, w tym jej umieszczenie w sieci  Internet; 

3) wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką  drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) przesyłanie pracy plastycznej innym podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

11. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 10, uprawnia także Komendę Miejską Policji w Ostrołęce do   

udzielania   podmiotom   trzecim   pozwoleń     do korzystania z pracy plastycznej na polach 

eksploatacji wymienionych w ust. 10  i w załączniku nr 2 do Regulaminu. Uczestnik Konkursu 

zezwala także Organizatorowi nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej pracy plastycznej podczas 

ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie przesłanej pracy plastycznej na 

stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora. Wraz z uzyskaniem 

zezwolenia, o którym mowa wyżej, Komenda Miejska Policji w Ostrołęce uzyskuje także 

bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej, w tym prawo do 

rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach 

eksploatacji i na warunkach określonych 



wyżej, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach 

zezwoleń na rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy. 

12. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego  w imieniu Uczestnika 

zgody na wykorzystanie pracy plastycznej w sposób określony  w Regulaminie. Zgody te są 

wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

13. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych 

osobowych Uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych w oświadczeniach 

załączonych do tej wiadomości. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne          przekazane 

danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz załączenie na kartce wraz        

z przekazaną pracą, o której mowa w ust. 8, wraz z przesłaną pracą plastyczną kopii pisemnego 

oświadczenia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1  do Regulaminu. Ponadto Uczestnik 

Konkursu, jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na publikację wizerunku uczestnika w 

ramach informacji o wynikach konkursu oraz w materiałach informacyjnych Komendy Miejskiej 

Policji w Ostrołęce – drukowanych oraz zamieszczanych w sieci Internet.  

14. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane       są 

wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac plastycznych 

zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane               w jakimkolwiek innym 

celu podmiotom trzecim. Klauzulę informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe do 

przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

15. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

§3 

Wyniki Konkursu i nagrody 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora jury 

(dalej: „Jury”). Skład Jury ustala Organizator. 

2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni trzy zwycięskie prace oznaczając je miejscami I,II,III oraz 

trzy wyróżnienia. Prace oznaczone miejscami I,II,III zostaną wydrukowane w formie zakładek 

do książek -  awers – praca uczestnika, rewers – informacje organizatora oraz dane autora w ilości 

po 1000 sztuk każda i przekazane do szkół oraz bibliotek w Mieście Ostrołęka oraz powiecie 

ostrołęckim.  

3. Jury   dokona oceny prac plastycznych w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. i do tego dnia 

ogłosi wyniki konkursu na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.  

4. Jury dokona oceny prac plastycznych zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem, wpłynięcie 

pracy plastycznej w terminie, prawidłowość wypełnienia i kompletność oświadczenia, którego 

wzór zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu; 

2) Kryteria   wykonania   –   oryginalność, pomysłowość,   technika   wykonania   pracy 

plastycznej, samodzielność.  

5. Prace plastyczne nie spełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury  w zakresie 

kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów. 



6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 stycznia 2023 r. na stronie internetowej 

Organizatora oraz na fanpage’u na portalu Facebook.  

7. Każdy z trzech laureatów Konkursu otrzyma jedną z nagród rzeczowych w postaci gadżetów 

elektronicznych. Nagrody rzeczowe przyznaje Jury i nie podlegają one zamianie na inne nagrody 

rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. 

8. Jury przyzna trzy wyróżnienia dla uczestników Konkursu, którzy przygotowali ciekawe i warte 

wyróżnienia prace plastyczne, lecz nie zostali zaliczeni     do grona laureatów Konkursu. 

9. Decyzja Jury o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu trwania 

Konkursu lub terminu na przesyłanie prac plastycznych. Zmiana Regulaminu może nastąpić 

wyłącznie przed upływem terminu składania prac plastycznych. 

2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora oraz na fanpage’u na 

portalu Facebook. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny; 

2) nierozstrzygnięcia   Konkursu   i   niewyłonienia   laureatów    ani przyznania wyróżnień             

w szczególności w przypadku zbyt małej liczby  przesłanych wszystkich prac plastycznych. 

4. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane  w 

Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Dodatkowych informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatora udziela Zespół    ds. 

Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w 

Ostrołęce.  

6. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

dla dzieci i młodzieży 

„Nie palę i nie piję bo tylko raz żyję” 
 

OSWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO 

 
Ja, niżej podpisana/y 

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

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym (*niewłaściwe skreślić) 

Uczestnika 

............................................................................................................................... 

(imię i nazwisko Uczestnika – autora pracy) 

Ucznia klasy……………………………Szkoły Podstawowej ………………………………… 

(klasa i szkoła uczestnika konkursu) 

który jest autorem pracy plastycznej przesłanej w ramach Konkursu „Nie pale i nie piję bo 

tylko raz żyję”. 

 
 

Niniejszym oświadczam również, że w imieniu Uczestnika: 

1) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie; 

2) zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń; 

3) Uczestnik jest samodzielnym i jedynym autorem przesłanej pracy plastycznej i z tego 

tytułu przysługuje mu do niej pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych; 

4) z dniem przesłania niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

przez Organizatora pracy plastycznej Uczestnika w celach promocyjnych Konkursu,               

w zakresie określonym w Regulaminie, tj. m.in. na wprowadzanie pracy plastycznej do sieci 

komputerowych, Internetu, w tym publikowanie jej na stronie internetowej Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska i  profilach tego urzędu w serwisach społecznościowych, 

wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, przesyłanie jej innym 

podmiotom współpracującym z Organizatorem, a także na ewentualną ekspozycję przesłanej 

pracy plastycznej podczas wystawy pokonkursowej. Wraz z uzyskaniem zezwolenia,                   

o którym mowa wyżej, Komenda Miejska Policji w Ostrołęce uzyskuje także bezpłatnie 

prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej, w tym prawo do 

rozporządzania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i 

na warunkach określonych w Regulaminie, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na 

tych 



polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

tej pracy. Niniejsza zgoda udzielana jest bezterminowo i upoważnia do korzystania z pracy 

plastycznej na obszarze Polski i wszystkich innych państw świata, a także do udzielania 

sublicencji; 

5)   ponoszę odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z przesłanej przez 

Uczestnika pracy plastycznej nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności 

praw autorskich osób trzecich. 

 
 

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

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz danych 

osobowych Uczestnika, przesłanych w ramach zgłoszenia pracy plastycznej, w zakresie 

opisanym w Regulaminie Konkursu i w celu udziału w Konkursie, przebiegu i promocji Konkursu 

oraz ewentualnego umieszczenia ww. danych osobowych na liście laureatów Konkursu oraz 

potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (zał. 

nr 2 do Regulaminu). 

 
 

........................................................................... 

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

prawnego) 

 

 
UWAGA: Oba powyższe oświadczenia powinny zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna 

prawnego Uczestnika Konkursu. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

dla dzieci i młodzieży 

„Nie palę i nie piję bo tylko raz żyję” 

 

 
Klauzula informacyjna 

w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 
RODO 
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KMP W OSTROŁĘCE 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KMP W OSTROŁĘCE 

 

Szanowna Pani/Szanowy Panie, w związku z wejściem w życie 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) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, dochowując 

warunków w nim zawartych informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Ostrołęce: 

- adres: ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w 
Ostrołęce sprawuje inspektor ochrony danych:  

podinsp. Justyna Ciepierska 

- adres: ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka 

- e-mail: iod.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl 

- tel. 47 70 415  70 

Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. 

W Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce dane osobowe przetwarza się wyłącznie w 

konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób 

niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z 

przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym: 

- celach przetwarzania, 

- podstawach prawnych przetwarzania, 

- osobach, których dane są przetwarzane, 

- odbiorcach danych, 

- okresach przechowywania, zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych 

KMP w Ostrołęce. 

mailto:justyna.ciepierska@ra.policja.gov.pl


 

Odbiorcy danych osobowych. 

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą 

otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub 

prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione ma podstawie przepisów prawa. 

Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje: 

- prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania,  w sytuacjach przewidzianych prawem, 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie. 

 

     ……………………………………………………… 

     Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 


