Regulamin Konkursu Profilaktycznego
„Dobre rozwiązania potrzebne na wczoraj”
1. Organizator: OSP Dębe Wielkie oraz Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim,
koordynator: Wydział ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii.
2. Praca związana z problemami/sytuacjami, z którymi na co dzień spotykają się dzieci i młodzież
oraz sposobami radzenia sobie z nimi, np. alkoholizm, uzależnienie od narkotyków oraz innych
substancji psychoaktywnych, przemoc, cyberprzemoc, pożary, powodzie oraz pokazanie jak można
zapobiegać tego typu sytuacjom i do kogo można się zwrócić gdy do nich dojdzie.
3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – VIII.
4. Czas trwania konkursu: 20.09.2021r. - 31.10.2021r.
5. Cele konkursu:
 aktywizacja dzieci i młodzieży,
 pobudzenie ich kreatywności,
 zmobilizowanie do poszerzenia wiedzy,
 uświadomienie uczniów z jak wieloma sytuacjami kryzysowymi mogą się spotkać w życiu
codziennym ale tym samym pokazanie, im że szczerość, otwartość i reagowanie jest czymś
normalnym, pożądanym, i że nigdy nie powinno się zostawać z problemami samemu;
6. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w formie plakatu, na kartce A3. Poza grafiką należy
umieścić telefony, adresy stron, nazwy instytucji czy osób godnych zaufania, do których możemy
się zwrócić o pomoc w danej sytuacji.
7. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
I kategoria uczniowie klas I – III,
II kategoria uczniowie klas IV – VI,
III kategoria uczniowie klas VII – VIII.
8. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
9. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły wraz z adresem, numer telefonu
oraz załączyć oświadczenie o zgodzie na udział i przetwarzaniu danych osobowych (załącznik 1można wypisać odręcznie). Pracę należy dostarczyć do dnia 31.10.2021r. do punktu obsługi
interesanta Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 44, bądź
przesłać pod ten sam adres z dopiskiem Wydział ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii.
10. Kryteria oceny pracy:
 przedstawienie tematu w sposób ciekawy, tak by inne osoby mogły skorzystać z
przedstawionej wiedzy,
 estetyka,
 samodzielność;
11. Prace konkursowe będzie oceniać komisja Konkursowa, którą powoła Prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dębem Wielkim.
12. Nagrody rzeczowe otrzymają autorzy prac, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca oraz 10 osób
wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej, o wynikach konkursu oraz czasie i miejscu
przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem stron internetowych
organizatorów bądź szkół.
13. Złożone prace konkursowe staną się własnością organizatorów oraz mogą być wykorzystane

i udostępniane jako materiały profilaktyczne.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

Załącznik 1

.…..…..………..…..……………..….……
(imię, nazwisko uczestnika)

……..….…..…..…..….…..……..
(miejscowość, data)

……………………………………………
(klasa, nazwa i adres szkoły)
……………………………………………
(numer telefonu)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,
że
wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka………….….……………………….….….….….…..…..…………………………….
w
konkursie profilaktycznym „Dobre rozwiązania potrzebne na wczoraj” organizowanym przez OSP
w Dębe Wielkim oraz Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim i akceptuję Regulamin
Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora
konkursu w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)(
Dz. Urz. UE L 119/1 z2016r., z późn. zm.), jak również wyrażam zgodę na zamieszczenie danych
osobowych autora pracy zawartych w pkt. 9 regulaminu ( imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły ) na
stronie internetowej organizatora konkursu.

.…..…..….…..…..…..…..………………………….
(data i podpis rodzica)

