
 

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Zasady higieny znamy więc o zdrowie dbamy” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu oraz 

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, zwani dalej organizatorami. 

2. Organizatorzy w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Chorób Zakaźnych pt. 

„Higiena naszą tarczą” adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych, organizują 

konkurs plastyczny. Konkurs adresowany jest  do dzieci uczęszczających do klas I-III w szkołach 

podstawowych na terenie powiatu myśliborskiego, które  realizują w/w program. 

3. Konkurs trwać będzie od – z chwilą ogłoszenia  do 20 maja 2022 r. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce kształtowania zachowań 

higienicznych w kontekście wiedzy na temat zasad higieny i sposobów zminimalizowania 

ryzyka zachorowań na choroby zakaźne. 

5. Organizator konkursu jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie konkursu, 

wyłonienie zwycięzców i poinformowanie zwycięzców o sposobie odbioru nagród. 

6. Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że laureatów konkursu wyłania 

komisja konkursowa powołana przez organizatora.  

§ 2. Cele konkursu: 

• Propagowanie zdrowego stylu życia, 

• Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat wpływu higieny osobistej na profilaktykę 

chorób zakaźnych. 

§ 3. Udział w konkursie 

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie powiatu 

myśliborskiego, które przystąpiły do realizacji  programu „Higiena naszą tarczą”. 

2. Z udziału w konkursie wyłączeni są dzieci organizatora. 

3. Autorem pracy może być jeden uczestnik - prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie!!! 

4. Każdy uczestnik konkursu, aby jego zgłoszenie było ważne jest zobowiązany spełnić łącznie 

następujące warunki: 

a. przekazać pracę konkursową wykonana dowolną techniką (pastele, farby, wyklejanki, inne 

formy) w dowolnym formacie do koordynatora przedszkolnego/szkolnego, 



b. opatrzyć pracę metryczką (na odwrocie). Metryczka powinna zawierać dane: Imię  

i nazwisko autora pracy, nazwę przedszkola lub szkoły oraz nazwisko Koordynatora 

szkolnego, 

c. przedłożyć zgodę na udział w konkursie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika 

(załącznik  nr 2).  

5. Koordynator szkolny po wstępnej ocenie prac przekazuje prace spełniające wymogi 

regulaminu  wraz z załącznikami:  Zał. 1 (zbiorcze zgłoszenie do konkursu); Zał. 2 (zgody 

opiekunów)  osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do PSSE) na adres: 

Powiatowa  Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Myśliborzu 

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 

74-300 Myślibórz, ul. Północna 15 

Z dopiskiem konkurs „Zasady higieny znamy więc o zdrowie dbamy” 

W terminie do 20 maja  2022 r. do godz. 15:00 

§ 4. Wyłonienie laureatów 

1. Laureatów konkursu wyłoni komisja konkursowa do dnia 27 maja 2022 r. 

2. Zasady nagradzania/rodzaje nagród: 

a. nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace, 

b. wyróżnienia zastana przyznane w miarę możliwości organizatora,  

c. wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

§ 5. Informowanie laureatów o przyznaniu nagród 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach organizatorów niezwłocznie po 

zakończeniu prac komisji konkursowej. Nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu zostaną 

przekazane bezpośrednio do placówek szkolnych. 

2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród 

rzeczowych, ani ich wyboru.  

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników na czas realizacji 

konkursu jest organizator. W czasie trwania konkursu niniejszy regulamin jest dostępny  

dla uczestników u organizatora konkursu. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe 

uważane będzie za zgodę na brzmienie regulaminu i poddanie się niniejszemu regulaminowi. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wynagradzania.  

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

6. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 



7. Wszystkie prace, które wpłyną do organizatora są własnością organizatora, organizator 

zastrzega sobie prawo ich publikacji. 

  

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wymogami 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),  

POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W MYŚLIBORZU 
(nazwa stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o 

przysługujących prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem danych  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu   

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Myśliborzu jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej w Szczecinie 

3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Myśliborzu 74-300 Myślibórz, ul. Północna 15 lub drogą mailową 

sekretariat@psssemysliborz.pl  

4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod 

adresem: tel.95 747 56 16 wew. 327 lub  iod@pssemysliborz.pl 

5. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do opublikowania informacji o uczestnikach                     

i laureatach konkursu na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                       

w Myśliborzu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami 

Pani/Pana* danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być: 

współorganizatorzy konkursu oraz sponsorzy nagród (jednostki samorządu terytorialnego) 

7. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane 

przez okres  do 12 miesięcy. 
(wskazać przewidywany okres przechowywania danych, bez uwzględnienia okresów wynikających z przepisów 

dotyczących archiwizacji) 
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 tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań 

naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

8. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu  danych osobowych 

przetwarzanych na potrzeby konkursu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści 

danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

10. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana* 

lub Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych. 

 


