
REGULAMIN KONKURSU 

NA ULOTKĘ INFORMACYJNĄ O TEMATYCE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia Konkursu na ulotkę informacyjną o tematyce profilaktyki uzależnień 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tłuszcz 

(05-240) przy ul. Szkolnej 1. 

2. Współorganizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

3. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Tłuszcza. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Konkurs odbywać się będzie od 17.11.2020 r. do 18.12.2020 r. w dwóch etapach: 

 I etap: 17.11.2020 - 11.12.2020 r. – przesyłanie prac konkursowych; 

 II etap: 11.12.2020 – 18.12.2020 -  obrady jury i ogłoszenie wyników Konkursu. 

5. Cele Konkursu:  

 promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie 

wzorów i postaw prozdrowotnych. 

 zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych. 

 zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych 

umiejętności życiowych. 

 uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami. 

 uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu 

życia. 

6. Udział w Konkursie i przesłanie do Organizatora prac wiąże się jednocześnie  

z przekazaniem na Organizatora praw autorskich na każdym polu eksploatacji dzieła. 

7. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

w szczególności serwisu facebook.com i strony internetowej Organizatora www.cktluszcz.pl 

8. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej 

zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Tłuszcz, przy czym zgłaszającym niepełnoletniego 

Uczestnika mogą być wyłącznie opiekunowie prawni dziecka. 

http://www.cktluszcz.pl/


9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie 

www.cktluszcz.pl 

10. W szczególnych przepadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia 

terminów poszczególnych etapów Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie Konkursu 

będą publikowane na stronie internetowej Organizatora. 

11. O wszelkich zmianach w Regulaminie Uczestnicy Konkursu będą informowani drogą 

mailową. 

 

II. PRACE KONKURSOWE 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest opracowanie i przygotowanie ulotki 

informacyjnej o tematyce profilaktycznej (ulotka powinna zawierać hasło, część 

merytoryczną oraz propozycję graficzną wykonaną dowolną techniką). 

2. Prace konkursowe powinny być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. 

nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer, itp.) – ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na negatywne konsekwencje. 

3. Prace należy wykonać indywidualnie. 

4. Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

5. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy złożyć do dnia 11.12.2020 r.  

w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00-16:00), przesłać pocztą lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 

centrum@cktluszcz.pl. 

6. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielamy pod adresem mailowym: 

centrum@cktluszcz.pl lub pod nr tel. 29 757-31-34. 

 

III. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, których fundatorami są Burmistrz Tłuszcza, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Tłuszczu. 

2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień. 

3. W celu wyłonienia zwycięzcy Organizator powołuje trzyosobowe Jury. 

4. Jury oceniać będzie: 

 profilaktyczny przekaz treści, 

 kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 

mailto:centrum@cktluszcz.pl


 formę estetyczną pracy. 

5.  Wybory Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent 

pieniężny. 

7. Zwycięzcy oraz opiekunowie małoletnich Zwycięzców Konkursu zostaną poinformowani  

o przyznaniu Nagrody przez Organizatora poprzez kontakt telefoniczny. Informacja ta 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz fanpage na portalu 

Facebook. 

8. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcom Konkursu stanowią własność Organizatora. 

 

IV. DANE OSOBOWE 

Organizacja Konkursów wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych osób 

dokonujących zgłoszenia oraz osób zgłaszanych, takich jak: imię i nazwisko, wiek oraz 

telefon. Podane dobrowolnie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach 

związanych z organizacją i promocją Konkursu.   

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu,  

ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażana przez 

uczestników i osoby dokonujące zgłoszenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu 

wycofania zgody. Ewentualne wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia. Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione poprzez ich 

rozpowszechnianie w następującej formie: 

• zamieszczenie informacji o Konkursie i jego uczestnikach na stronach internetowych 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminy Tłuszcz, oficjalnych profilach Facebook 

oraz w innych mediach;  

• zamieszczanie relacji z Konkursu, w tym tekstów przesłanych przez laureatów 

Konkursu na stronie internetowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminy Tłuszcz, 

oficjalnych profilach Facebook oraz w innych mediach. 

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych 

osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Tłuszczu. Niepodanie danych lub wycofanie zgody będzie skutkował brakiem możliwości 

udziału w  Konkursie. Osoba, której dane będą przetwarzane ma prawo do dostępu do treści 

podanych danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia, a także do wniesienia skargi 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora 

ochrony danych osobowych: iod.tluszcz@edukompetencje.pl 

mailto:iod.tluszcz@edukompetencje.pl


 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  

w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli 

podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej  

z Regulaminem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu  

i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym Uczestników Konkursu. 


