REGULAMIN
KONKURSU NA APEL POD HASŁEM.:
„PALIĆ, NIE PALIĆ - OTO JEST PYTANIE?”

APEL to publiczna wypowiedź lub pismo skierowane do jakiejś zbiorowości z prośbą
o udzielenie pomocy, podjęcie określonego działania. Może być ogłoszony w formie
przemówienia, ogłoszenia, plakatu itp.
1. Postanowienia ogólne
Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie apelu do rówieśników pod hasłem
„Palić, nie palić - oto jest pytanie?” na temat szkodliwości używania e-papierosów.
2. Organizator konkursu:
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu,
- powiatowe stacje sanitarno - epidemiologiczne województwa wielkopolskiego.
3. Partnerzy konkursu:
- Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
- Wielkopolskie Centrum Onkologii.
4. Celem konkursu jest:
- propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od inhalowania e – papierosów,
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków używania e-papierosów,
- promowanie nieużywania e-papierosów szczególnie w środowisku młodzieży
szkolnej,
- kształtowanie postawy asertywnej wobec osób inhalujących e-papierosy.
5. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa
wielkopolskiego,
- autorem pracy może być tylko jedna osoba.
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6.

Ramy czasowe:
a. etap szkolny 17.02.2020r. - 6.04.2020r.
- nadesłanie prac na etap powiatowy do 06.04.2020r.
b. etap powiatowy 07.04.2020r. - 30.04.2020r.
- nadesłanie prac na etap wojewódzki do 04.05.2020r.
c. etap wojewódzki 05.05.2020r. - 29.05.2020r.
- posiedzenie wojewódzkiej komisji konkursowej do 14.05.2020r.
- impreza podsumowująca i wręczenie nagród laureatom do 29.05.2020r.

7. Zasady przeprowadzenia konkursu:
a. zadania dla uczestników konkursu:
- samodzielne przygotowanie tekstu promującego zdrowy styl życia wolny od
inhalowania e-papierosów,
- apel powinien być napisany w pliku Word, czcionką Times New Roman rozmiar 12,
odstęp między wierszami 1,5; tekst powinien zawierać min. 500, a max. 1800
znaków ze spacjami.
b. praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla apelu:
- miejscowość, datę, nagłówek, np. „Apel do..”, „Apel o…” inne,
- bezpośredni zwrot do osób, których apel dotyczy np. „do wszystkich tych,
którzy…”, „Drodzy koledzy i koleżanki…”, inne,
- opis sytuacji, zapowiedź zmiany w przyszłości,
- powtórzenie apelu, czyli tego, o co apelujemy, prośba o pomoc, przychylność,
- podpis osoby, która wystosowała apel,
- tekst apelu nie może wzbudzać agresji i przekraczać norm społecznych.
c. do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji
drukowanej, niezamieszczone w Internecie i niezgłoszone do innych konkursów.
W apelu może być użyty tylko tekst stworzony przez autora - osobę biorącą udział
w konkursie. Praca nie może reklamować produktów lub producentów,
w szczególności nie może zawierać nazw handlowych leków, nazw i logotypów firm
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farmaceutycznych oraz ich produktów. Organizator zastrzega sobie prawo do
odrzucenia pracy naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu.
d. autorem pracy może być tylko jedna osoba.
e. liczba etapów konkursu - konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego,
powiatowego i wojewódzkiego.
f. osoby odpowiedzialne (zespoły organizacyjne) za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie
poszczególnych etapów:
- 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

województwa

wielkopolskiego,
-

etap wojewódzki - pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu.

g. liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu:
- z etapu szkolnego do etapu powiatowego: laureaci I miejsc z poszczególnych szkół,
- z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego: laureaci I miejsc z każdego
powiatu, a z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu laureaci
pierwszych trzech miejsc.
h. sposób przesyłania prac:
- z etapu szkolnego na etap powiatowy szkoły przesyłają pracę do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
- prace z etapu powiatowego na etap wojewódzki należy przesłać na adres pocztowy:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu - Oddział Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań.
i. sposób opisania prac konkursowych: na odwrocie pracy konkursowej należy
umieścić logo, do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym logo,
w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres
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szkoły, numer telefonu szkoły oraz załącznik - zgodę rodziców/opiekunów
na udział dziecka w konkursie (załącznik do regulaminu).
8. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej:
a. sposób oceny:
- zgodność z regulaminem,
- własny pomysł,
- uporządkowany i logiczny układ tekstu,
- czytelność zamieszczonych treści, jasność przekazu,
- posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych,
- poprawność stylistyczna i ortograficzna,
- pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu.
b. skład komisji konkursowej:
- w skład komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby,
-komisja

konkursowa

powoływana

jest

przez

osoby

odpowiedzialne

za przeprowadzenie konkursu na poszczególnych etapach.
9. Zasady nagradzania:
a. etap szkolny – według uznania zespołu organizacyjnego szkoły, bez nagród
rzeczowych fundowanych przez pozostałych organizatorów,
b. etap powiatowy - I, II i

III miejsce, fundatorami nagród są powiatowe stacje

sanitarno – epidemiologiczne,
c. etap wojewódzki - I, II, III miejsce oraz trzy równorzędne wyróżnienia, fundatorami
nagród są Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu
i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
d. rodzaj nagród - nagrody rzeczowe.
10. Przekazanie Apelu jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez autorów.
11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
12. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
13. Organizatorzy konkursu:
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- zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału nagród na
etapie wojewódzkim,
- zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu,
- zastrzegają sobie prawo do innego, niż wskazanego powyżej, podziału nagród
i wyróżnień,
- zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w działaniach
promocyjnych, opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach
reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.
- nie zwracają kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie,
- nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników
konkursu,
- nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera
prac zgłaszanych na konkurs,
- nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.
14. 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.
15. Integralną częścią regulaminu jest:
- załącznik nr 1 – Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział
w konkursie.
- załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu pt .: „Palić, nie palić
– oto jest pytanie?” 2020r. do etapu powiatowego,
- załącznik nr 3 - Karta zgłoszenia laureata etapu powiatowego konkursu pt.: „Palić, nie
palić – oto jest pytanie?” 2020r. do etapu wojewódzkiego,
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ZAŁĄCZNIK NR 1
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 apel 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 o podobnej tematyce.
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.
- Stosownie do art. 7 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), zwanego dalej „RODO”,
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w celu
i zakresie niezbędnym do organizacji i rozliczenia konkursu pt.: „Palić, nie palić - oto jest
pytanie?”.
2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
a.

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Wolsztynie z siedzibą w: Wolsztynie 64-200, ul. Drzymały 16,
z którym można się kontaktować w następujący sposób:
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- listownie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie, 64-200
Wolsztyn, ul. Drzymały 16
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: oswiata.zdrowotna@pssewolsztyn.pl
- telefonicznie: 68 384 20 23 wew. 5
b. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną
Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@presstu.pl
c. Cele i podstawy przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie pt.: „Palić, nie palićoto jest pytanie?”
d. Okres przechowywania danych: do 30.06.2021 r.
e. Odbiorcy danych osobowych:
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu,Wielkopolskie Centrum Onkologii.
3. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

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

.................................................
(podpis opiekuna prawnego)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu
pt.: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” do etapu powiatowego
1.

Adres szkoły

2.

Nr telefonu

3.

e-mail

4.

Liczba prac w etapie szkolnym

5.

Liczba uczestników etapu szkolnego

6.

Imię i nazwisko zwycięzcy etapu
szkolnego

7.

Imię i nazwisko opiekuna

8.

Telefon kontaktowy i e-mail do
opiekuna
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Karta zgłoszenia laureata etapu powiatowego konkursu
pt.: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” do etapu wojewódzkiego
1.

Nazwa i adres Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej

2.

Liczba uczestników etapu szkolnego

3.

Liczba uczestników etapu
powiatowego

4.

Imię i nazwisko zwycięzcy etapu
powiatowego

5.

Nazwa i adres szkoły zwycięzcy etapu
powiatowego

6.

Imię i nazwisko opiekuna

7.

Telefon kontaktowy i e-mail do
opiekuna
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