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REGULAMIN 

konkursu na fotografię pod hasłem 

„PALIĆ, NIE PALIĆ - OTO JEST PYTANIE?”  

 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest 

pytanie?” nt. palenia tytoniu i/lub używania e-papierosów.  

2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Poznaniu.  

3. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno - 

epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.   

4. Partnerami konkursu są Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum 

Onkologii. 

I. Cel konkursu 

• propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od palenia tytoniu i inhalowania  

e- papierosów, 

• promowanie niepalenia i nieużywania e-papierosów szczególnie w środowisku 

młodzieży szkolnej. 

II.   Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany  jest  do  uczniów  klas  V  szkół  podstawowych województwa 

wielkopolskiego. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

2. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji 

drukowanej, niezamieszczone w Internecie i niezgłoszone do innych konkursów.   

Praca nie może reklamować produktów lub producentów, w szczególności nie może 

zawierać nazw handlowych leków, nazw i logotypów firm farmaceutycznych oraz ich 

produktów.  

3. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko prace, do których posiadają prawa 

autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem 
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przygotowanych i przesłanych prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność za 

naruszenie praw osób trzecich.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy naruszającej postanowienia  

niniejszego regulaminu, a w szczególności naruszającego pkt.2 i 3. 

5. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.  

6. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. 

 

III. Ramy czasowe  

1. Etap szkolny                                       28.02.2022r.- 01.04.2022r. 

2. Etap powiatowy                                  04.04.2022r.- 29.04.2022r. 

3. Etap wojewódzki                                04.05.2022r.- 31.05.2022r. 

       4. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:   12.05.2022r. 

 

IV. Zasady przeprowadzenia konkursu 

Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie fotografii promującej zdrowy 

styl życia wolny od palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów. 

1. Zadania dla uczestników konkursu:  

• Wykonanie i przesłanie zdjęcia zapisanego w formacie .JPG lub .PNG.  Organizator 

konkursu dopuszcza komputerową obróbkę obrazu w programie graficznym oraz 

uzupełnienie fotografii o elementy graficzne. 

• Zdjęcia można wykonać za pomocą dowolnego sprzętu do utrwalania (rejestracji) 

obrazów i dźwięków.  

2.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

swoich prac przez organizatora konkursu do działań profilaktycznych i przetwarzania 

danych osobowych. 

3. Osoby/zespoły organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie 

poszczególnych etapów /według możliwości i sytuacji epidemiologicznej/: 
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• etap szkolny - szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, pielęgniarki 

środowiska szkolnego, nauczyciele, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i inni,   

• etap powiatowy - pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych z terenu województwa 

wielkopolskiego, nauczyciele, przedstawiciele samorządu lokalnego i inni, 

• etap wojewódzki pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

w Poznaniu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolskiego 

Centrum Onkologii i inni. 

4. Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu: 

• z etapu szkolnego do etapu powiatowego przechodzą prace laureatów 

I miejsc z poszczególnych szkół (jedna praca ze szkoły), 

• z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego przechodzą prace laureatów 

I miejsc z każdego powiatu, a z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  

w Poznaniu 3 prace laureatów. 

5. Sposób przesyłania prac:  

• z etapu szkolnego na etap powiatowy szkoły przesyłają pracę, Załącznik nr 1 oraz 

Załącznik nr 3 do regulaminu (skan lub zdjęcie) drogą elektroniczną na adres: 

oswiata.zdrowotna@psse-konin.pl  do dnia 04.04.2022r., 

• pracę z etapu powiatowego wraz z załącznikami PSSE w Koninie przesyła do WSSE                        

w Poznaniu. 

6. Kryteria oceny prac konkursowych: 

• zgodność pracy z regulaminem i tematyką konkursu (0-5pkt),  

• pomysłowość, kreatywność, wykonanie (0-5 pkt),  

• walory estetyczne (0-5 pkt).  

7. Zasady nagradzania prac konkursowych: 

• komisja konkursowa na etapie powiatowym przyznaje I, II i  III miejsce, 

• komisja konkursowa na etapie wojewódzkim przyznaje I, II, III miejsce  

oraz 3 wyróżnienia. 

mailto:oswiata.zdrowotna@psse-konin.pl
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8. Nagrody: 

• ze środków finansowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

w Poznaniu  zostaną zakupione nagrody rzeczowe dla laureatów etapu wojewódzkiego, 

• ze środków finansowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Urzędu 

Miejskiego w Koninie i Starostwa Powiatowego w Koninie zostaną zakupione nagrody 

rzeczowe dla laureatów etapu powiatwowego. 

• organizator konkursu - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Poznaniu nie zapewnia nagród dla laureatów etapów szkolnych 

i powiatowych 

V.  Postanowienia końcowe 

1. Przekazanie fotografii jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez 

autorów. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.  

4. Organizator konkursu: 

• zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału nagród  

na etapie wojewódzkim,  

• nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników 

konkursu. 

5. W momencie przekazania pracy konkursowej do Organizatora, uczestnik przenosi  

na Organizatora autorskie prawa majątkowe na nieodpłatne, bezterminowe  

i nieograniczone co do terytorium i kanału, wykorzystywanie przez niego pracy 

zgłoszonej do konkursu. Uczestnik przenosi je na Organizatora na zasadzie wyłączności 

do opracowanego materiału, zwanego dalej utworem, na następujących polach 

eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej, w zakresie obrotu 

oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału lub egzemplarzy utworu; 
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b) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze 

Organizatora oraz wyświetlanie utworu pod adresem domenowym Organizatora;  

c) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz 

techniką cyfrową;  

d) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

e) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór;  

f) w formie publikacji papierowej;  

g) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.  

6. Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu. 

7. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej  Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu  w dniu 31.05.2022 roku. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim  

udział na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych na potrzeby konkursu,  

w szczególności na podanie imion i nazwisk, 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 (Załącznik nr 3). 

9. Integralną częścią regulaminu jest: 

- załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu pt.: „Palić, nie 

palić - oto jest pytanie?”  2022r. do  etapu powiatowego, 

- załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia laureata etapu powiatowego konkursu pt.: „Palić, nie 

palić - oto jest pytanie?”  2022r. do  etapu wojewódzkiego, 

- załącznik nr 3 - Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat  na 

udział  w konkursie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu  

pt.: „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”  do  etapu powiatowego 

 

1.  Adres szkoły  

2.  Nr telefonu szkoły  

3.  E-mail szkoły  

4.  Liczba prac w etapie szkolnym  

5.  Imię i nazwisko zwycięzcy etapu 

szkolnego 

 

6.  Imię i nazwisko opiekuna  

 

 

7.  Telefon kontaktowy i e - mail do 

opiekuna  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat 

na udział  w  konkursie  pt.: „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”  

  

         

 

Ja niżej podpisany/a, jako opiekun prawny ................................................................................. 

  (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie na fotografię pt.: „Palić, nie palić-

oto jest pytanie?” na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości.................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została 

zgłoszona do innych konkursów. 

Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej 

wykonanej przez ………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w ramach ww. konkursu na organizatorów konkursu i udzielam im nieodpłatnie zgody na 

wykonywanie autorskiego prawa zależnego, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu.  

 

1. Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika : 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

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), organizator konkursu - 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu informuje o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu „Palić, 

nie palić – oto jest pytanie?” oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 
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2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

a. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Koninie z siedzibą w Koninie, ul. Staszica 16, z którym można się kontaktować 

w następujący sposób:  

- listownie: ul. Staszica 16, 62-500 Konin 

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: psse.konin@pis.gov.pl  

- telefonicznie: 63 243-90-52 

b. Inspektor ochrony danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną 

Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@psse-konin.pl 

c. Cele i podstawy przetwarzania 

Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie pt.: „Palić, nie palić - oto 

jest pytanie?”. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą 

przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do działań 

promocyjnych, opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach 

okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób promocji oraz 

sprawozdań konkursu „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”. 

d. Okres przechowywania danych:  

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

przez okres do 31.12.2022 r. tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt c,  

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. 

e. Odbiorcy danych osobowych: 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez właściwą Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie jest zgoda osób, których dane dotyczą                              

(art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane 

Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w Warszawie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - 
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Epidemiologicznej w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wielkopolskiemu 

Centrum Onkologii. 

f. Prawa osób, których dane dotyczą 

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. 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 

profilowaniu. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

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. 

 

 

 

 

.........................................................                                    ................................................. 
                  (miejscowość, data)                                                                   (podpis opiekuna prawnego) 

 
 


