REGULAMIN KONKURSU
MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH
NA TERENIE
POWIATU OSTROWIECKIEGO
pn.

„PRZEMOC – to NIEMOC”
(organizowanego w ramach udziału w światowej kampanii
„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”)

Ostrowie Świętokrzyski 2021 rok

§1
Założenia ogólne
1. Ogłasza się konkurs multimedialny dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu
ostrowieckiego pod nazwą „PRZEMOC – to NIEMOC”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Ostrowcu
Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs realizowany jest zgodnie z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata
2021 – 2026.
§2
Cele konkursu
Ø Eliminowanie niewłaściwych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
Ø Kształtowanie wśród dzieci oraz młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego
człowieka.
Ø Podnoszenie świadomości oraz wrażliwości na przeciwdziałanie zjawisku przemocy
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie u dzieci i młodzieży.
Ø Podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży w zakresie negatywnych
konsekwencji wynikających zarówno ze stosowania jaki i doświadczania przemocy:
rówieśniczej, rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej, stosowanej w literaturze, telewizji, w grach
multimedialnych lub komputerowych itp.
Ø Pogłębienie posiadanej wiedzy dotyczącej zjawiska występowania przemocy
w środowisku lokalnym - rozwijanie umiejętności artystycznych, twórczych u dzieci
i młodzieży.
§3
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do młodzieży – uczniów i wychowanków szkół
ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowieckiego, zwanych dalej
„Uczestnikami”.
§4
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22, przygotowanej pracy
konkursowej na nośniku (pendrive lub płyta CD/DVD) w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 16 listopada 2021 r. wraz z podpisanymi przez rodzica / opiekuna prawnego
oświadczeniami dotyczącymi uczestnika konkursu (załącznik nr 1) oraz Karty Zgłoszenia
(załącznik nr 2) dokonanej przez placówkę oświatową, do której uczęszcza uczestnik.
2. Zgłoszenie wykonanej pracy multimedialnej do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą
na jej publikację w mediach publicznych, stronie internetowej Organizatora oraz publiczną
prezentację.

3. Zgłoszone do konkursu prace multimedialne przechodzą na własność Organizatora
i nie podlegają zwrotowi; zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich na rzecz Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
reprodukowania prac konkursowych w celach edukacyjnych, profilaktycznych,
promocyjnych, w prasie, mediach, itp.
§5
Treść pracy multimedialnej
1. Praca powinna podejmować tematykę zawartą w tytule i celach konkursu.
2. W konkursie dopuszcza się możliwość zgłoszenia pracy zbiorowych wykonanych
przez grupę uczniów.
3. Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim mieszczącej
się przy ul. Świętokrzyskiej 22 w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2021 r.
(prace złożone po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie).
4. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
§6
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator
powoła komisję konkursową, w skład której wejdą:
- Zarząd Powiatu Ostrowieckiego,
- pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 listopada 2021 r. O szczegółach Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., będzie informowało placówki
oświatowe, które wzięły udział w konkursie.
3. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie I, II, III miejsca. Rozstrzygnięcie
Komisji Konkursowej jest ostateczne i nieodwołalne.
4. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani też na równowartość pieniężną.
§7
Postanowienia końcowe
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.pcpr.ostrowiec.pl
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 41 249 94 01 lub
41 249 94 02, e-mail: sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl bądź osobiście w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Załącznik nr 1
do Regulamin Konkursu
pt. „PRZEMOC – to NIEMOC”

...................................................................
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

–

Zgoda

rodzica

(opiekuna

prawnego)

na

udział

dziecka/podopiecznego w Konkursie organizowanym przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:
...........................................................................................................................
imię i nazwisko, wiek
...........................................................................................................................
nazwa i adres szkoły
...........................................................................................................................
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon
II. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
mojego dziecka/ podopiecznego oraz moich danych w celach wynikających z organizacji
Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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).
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego na
stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych Organizatora Konkursu
w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.
IV. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie
wizerunku mojego dziecka / podopiecznego utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu
„PRZEMOC - TO NIEMOC”, którego było uczestnikiem - w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych
i profilach w portalach społecznościowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą: ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski.
2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych
Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji
Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach
społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
4. Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i moich, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
5. Jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne.
Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w regulaminie Konkursu.

........................................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika konkursu

Załącznik nr 2
do Regulamin Konkursu
pt. „PRZEMOC – to NIEMOC”

...................................................................
miejscowość, data

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w konkursie multimedialnym
„PRZEMOC – to NIEMOC”

DANE SZKOŁY:
Nazwa szkoły:
Adres:
Telefon/ e-mail:

Imię Nazwisko autora pracy
/autorów pracy
Szkoła / klasa

Tytuł pracy

........................................................................................
Pieczęć oraz podpis Dyrektora Szkoły

