REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
na bajkę profilaktyczną
„Rodzinna Apteczka”
pod honorowym patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
Norberta Rzepisko
1. ORGANIZATORZY KONKURSU :


Centrum Wspierania Rodziny – Urząd Miasta i Gminy Skawina
siedziba: ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
adres do korespondencji: ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
www.cwr-skawina.pl
tel. 12 276 01 27



Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina
tel. 12 276 26 10
www.bibpedskawina.pl

Organizatorzy występują jako współadministratorzy danych osobowych uczestników
konkursu, zgodnie z art. 26 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. Każdy
z Organizatorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzania Państwa danych osobowych i do każdego z Organizatorów oraz
wyznaczonych przez nich Inspektorów Ochrony Danych możecie Państwo zwrócić się
z wszelkimi pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz w celu
wykonywania przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz dane kontaktowe współadministratorów i Inspektorów Ochrony
Danych zamieszczone są w formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestników konkursu.
2. CELE KONKURSU :





propagowanie treści profilaktycznych w środowisku lokalnym
promowanie pozytywnych postaw społecznych ważnych dla profilaktyki
i rozwiazywania problemów uzależnień oraz problemów społecznych z nimi
związanych
rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych
przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami








promowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży
wzmocnienie więzi między rodzicami/opiekunami a dziećmi
propagowanie czytelnictwa
rozwijanie zainteresowań literackich i własnej twórczości literackiej
promocja instytucji działających w obszarze profilaktyki uzależnień i promocji
zdrowia
uczenie optymizmu i pozytywnej postawy do życia.

3. UCZESTNICY KONKURSU :
Uczestnikami konkursu mogą być rodzice, opiekunowie wraz ze swoimi dziećmi,
rodzeństwo - mieszkańcy Gminy Skawina.
4. ZASADY UCZESTNICTWA :
1) Konkurs polega na napisaniu bajki profilaktycznej o tematyce dotyczącej promocji
zdrowia, profilaktyki uzależnień i szeroko pojętych problemów społecznych z nimi
związanych.
2) Bajka może być adresowana do Państwa dziecka i może dotyczyć niechcianych
emocji (takich np. jak złość, lęk), niewłaściwych zachowań, trudności
w nawiązywaniu relacji czy radzenia sobie ze stresem lub innej trudnej sytuacji,
w jakiej znalazło się lub może się znaleźć dziecko (np. nowa sytuacja rodzinna, nowe
miejsce, nowa grupa rówieśnicza). Może też propagować takie wartości, jak przyjaźń,
szczerość, życzliwość, wdzięczność, bądź promować zdrowy tryb życia, optymizm,
wytrwałość i realizację marzeń.
3) Bajka może być napisana wspólnie przez rodziców/opiekunów i dzieci.
4) Bajka musi być jednak zgodna z kryteriami budowy bajki profilaktycznej,
dołączonymi do niniejszego regulaminu – załącznik Nr 1.
5) Konkurs ma charakter otwarty.
6) Objętość pracy w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej w formacie doc.,
nie może przekroczyć 5 stron formatu A4, czcionką 12 Times New Roman.
7) Prace w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: bibped@gmail.com
do dnia 31 stycznia 2021 (w tytule: Konkurs „Rodzinna Apteczka”). W mailu muszą
znajdować się następujące dane :


imię i nazwisko autora/autorów;



adres mailowy lub numer telefonu, w celach kontaktowych;



adres zamieszkania.

8) Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszego regulaminu zawierający między innymi oświadczenie dotyczące
zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
9) Możliwość udziału w konkursie uzależniona jest od wyrażenia zgody na
przewarzanie danych osobowych w celu organizacji, uczestnictwa i promocji
konkursu oraz zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku autora w materiałach
promocyjnych i na stronach internetowych i portalach społecznościowych Biblioteki
Pedagogicznej w Skawinie, Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz Centrum
Wspierania Rodziny.

10)Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
 nie spełniają wymogów technicznych, określonych w niniejszym regulaminie;
 zostaną nadesłane po terminie;
 były publikowane;
 były nagradzane w innych konkursach;
 naruszają prawa autorskie osób trzecich.
5. KRYTERIA OCENY:
Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę:
 zgodność z celami i kryteriami bajki profilaktycznej;
 poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną;
 oryginalność pomysłu (sprawdzone zostanie, czy bajka nie została przejęta
z Internetu lub innych źródeł).
6. ZASADY NAGRADZANIA :
 każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa;
 laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe;
 najlepsze teksty zostaną zilustrowane i opublikowane w zbiorze bajek
profilaktycznych Urzędu Miasta i Gminy Skawina i Biblioteki Pedagogicznej;
 autorzy prac wyróżnionych wezmą udział w uroczystym Podsumowaniu
Konkursu, o którym organizatorzy poinformują drogą mailową lub telefoniczną
w późniejszym terminie.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
 prace konkursowe nie podlegają zwrotowi;
 oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów;
 jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych
przypadkach;
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz
cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych;
 nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU:
 Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie
ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina
tel. 12 276 26 10
e-mail: bibped@gmail.com
www.bibpedskawina.pl
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Załącznik nr 1
do regulaminu Gminnego Konkursu
na bajkę profilaktyczną
„Rodzinna Apteczka”

KRYTERIA BAJKI O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM
Bajka profilaktyczna:
Bajkę można napisać w celach terapeutycznych (kiedy dziecko znalazło się
w trudnej sytuacji życiowej, ma problemy z rozpoznawaniem, nazywaniem
i wyrażaniem emocji, źle się zachowuje), bądź profilaktycznym (dla dziecka
narażonego w domu, przedszkolu, szkole na podobną sytuację). Bajka ta:
1. Służy rozwijaniu i kształtowaniu wyobraźni dziecka oraz niweluje lęki u dzieci;
2. Główny temat – sytuacja trudna, problem mój, mojej rodziny, kolegów, konflikt

z tego tytułu;
3. Główny bohater – dziecko lub zwierzątko, z którym czytelnik się utożsamia;
4. Bohater radzi sobie z sytuacją trudną przy pomocy innych postaci bajkowych,

które pomagają mu też zrozumieć problem. Bohater poznaje normy moralne;
5. Bohaterowie bajki wyrażają swoje emocje, nazywając je;
6. Inne wprowadzone postacie – pomagają wyrazić uczucia, uczą skutecznych

sposobów zachowań, umożliwiają głównemu bohaterowi osiągnięcie sukcesu, uczą
pozytywnego myślenia w sytuacjach trudnych;
7. Tło bajki – bajka rozgrywa się w miejscach znanych dziecku. Miejsca te są tak

przedstawione, że wywołują u postaci bajkowych pogodny nastrój. Akcja bajki toczy
się współcześnie;
8. Morał – bajka terapeutyczna nie ma morału;
9. Zakończenie powinno być pozytywne.

Załącznik nr 2
do regulaminu Gminnego Konkursu
na bajkę profilaktyczną
„Rodzinna Apteczka”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
………………………………………………………………..……
Adres zamieszkania
………………………………………………………………..……
telefon kontaktowy/adres e-mailowy
………………………………………………………………..………………………………….
Tytuł pracy zgłoszonej do konkursu

O świadczenie uczestnika
Gminnego Konkursu na bajkę profilaktyczną pt. „Rodzinna Apteczka”
1. Oświadczam, że przedłożona praca jest mojego autorstwa, i że w związku
z wykonaniem pracy, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
2. Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu.
3. Oświadczam, że w wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojej pracy w zbiorze
bajek profilaktycznych Urzędu Miasta i Gminy Skawina i Biblioteki Pedagogicznej.
4. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję.

.........................................................................
Data i podpis uczestnika

5. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
WIZERUNKU ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

WYKORZYSTANIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym w celu organizacji, uczestnictwa i promocji konkursu na bajkę
profilaktyczną „Rodzinna Apteczka”. Dane przetwarzane są w celu identyfikacji autorów prac
konkursowych i wyłonienia laureatów oraz umożliwią Organizatorom prezentację zwycięskich prac
i upowszechnianie informacji o finalistach i laureatach konkursu.
Zezwalam na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez organizatorów konkursu mojego wizerunku
utrwalonego podczas ceremonii wręczania nagród jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym
w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) poprzez jego publikację w materiałach promocyjnych, na
stronach internetowych i portalach społecznościowych Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, Urzędu
Miasta i Gminy Skawina oraz Centrum Wspierania Rodziny.
1.
2.

3.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Dla potrzeb, odpowiednio do wyrażonej powyżej zgody, mój wizerunek może być użyty do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem uczestnika mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego.
Wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla uczestnika lub naruszającej
w inny sposób jego dobra osobiste.
….…….……………………….
Podpis uczestnika

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy konkursu:
a. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina. Z inspektorem ochrony danych
można kontaktować się w sposób iodo@bibpedskawina.pl
b. Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina. Z inspektorem ochrony danych można
kontaktować się poprzez adres iodo@gminaskawina.pl

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, uczestnictwa i promocji konkursu na bajkę
profilaktyczną „Rodzinna Apteczka” (dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym) – podstawą przetwarzania jest
wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
W zakresie rozpowszechniania wizerunku laureatów i finalistów zarejestrowanego podczas ceremonii wręczania
nagród odbiorcami mogą być osoby mające dostęp do materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz
korzystające z sieci Internet oraz portali społecznościowych Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, Urzędu Miasta
i Gminy Skawina oraz Centrum Wspierania Rodziny.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, do momentu wycofania
zgody na przetwarzanie oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu uczestnictwa stanowi warunek
uczestnictwa w konkursie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

