„ZATWIERDZAM”

Regulamin konkursu
„PODAJ RĘKĘ UKRAINIE”
Organizator:
 Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
Współorganizator:
 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
 Kuratorium Oświaty w Kielcach

Czas trwania konkursu
 25.04.2022 roku – 20.05.2022 roku

Cel konkursu:
 Okazanie wsparcia i szacunku dla mieszkańców Ukrainy;
 Wspomaganie wyobraźni twórczej uczniów i ich zdolności manualnych.

Warunki uczestnictwa:
 Uczestnikami

konkursu

mogą

być

uczniowie

szkół

podstawowych

z

terenuwoj.świętokrzyskiego;
 Uczestnicy przygotowują prace przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych na
kartce w formacie nie większym niż A3obrazujące wsparcie dla obywateli Ukrainy;
 Zgłoszone prace powinny zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, szkołę
i klasę oraz numer telefonu do szkoły lub opiekunów;
 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;
 Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy;
 Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny;
 Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.

Termin i warunki dostarczenia prac :
 Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Konkurs plastyczny” do 20 maja 2022 roku;
 Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane;
 Prace konkursowe powinny być oryginalne, nie kopiowane z innych źródeł.
Zasady wyłaniania zwycięzców :
 Prace będą oceniane przez Komisję w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa klasy I-III
- szkoła podstawowa klasy IV-VI
-szkoła podstawowa klasy VII-VIII
 W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy prace zwycięskie oraz zostaną przyznanetrzy
wyróżnienia;
 Kryteria oceny prac:
- twórczy charakter prac,
- zgodność z tematem, oryginalność i samodzielność,
- wartości artystyczne,
- zrozumiały przekaz.
 Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Postanowienia końcowe :
 Prawo interpretacji postanowień zawartych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzjiw
spornych kwestiach zastrzega się dla Organizatorów.
 Dyrektorzy szkół lub opiekunowie twórców przystępujących do konkursu akceptują
postanowienia Regulaminu i wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
danychkontaktowych

(adres,

telefon,

e-mail)

przez

Organizatora

wyłącznie

napotrzebykonkursu.
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu i jego postanowień przez
uczestnika oraz wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora (załącznik nr 1).

Załącznik nr 1

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody
na udział w konkursie plastycznym
„Podaj rękę Ukrainie”
Ja
………….…………………………….…………………………………………………………
…………………………………………
(imię nazwisko opiekuna prawnego)

oświadczam, że jestem prawnym opiekunem
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
(imię i nazwisko podopiecznego)

i dobrowolnie wyrażam zgodę na udział podopiecznego w konkursie plastycznym pod nazwą
„Podaj Rękę Ukrainie”, organizowanym przez Wojewódzką Komendę Policji w Kielcach
oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach, i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
….………………………………………
(podpis)
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Podaj rękę
Ukrainie” i w pełni go akceptuję. Zgłaszając swoją pracę do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. Dz. U 2018, poz. 1000). Dane osobowe uczestników posłużą do komunikacji
z uczestnikami oraz będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

..…………………………………
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI W KIELCACH
Szanowna Pani/Szanowny Panie
Zgodnie z 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
(RODO) informuję, że
1. Administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach :
- adres: Seminaryjska 12, 25-372 Kielce.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Kielcach sprawuje inspektor ochrony danych osobowych Komendy Wojewódzkiej Policji w
Kielcach :
- Ewa Kopeć,
- adres: ul.Seminaryjska 12, 25-372 Kielce,
- e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl
- tel. 41 349 2092
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach 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.
Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 17 grudnia 2007 roku.
4. 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 na
podstawie przepisów prawa.
5. 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 postawie 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.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane
podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

