
                        Załącznik do zarządzenia Nr 68/2021 

                                                                                                                    Wójta Gminy Ciechocin z dnia                           

                                                                                                                    14 października 2021 r.  

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 NA PLAKAT PROMUJĄCY SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19   

pt. „DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ PRZECIWKO COVID- 19” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Gminnego konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienie 

przeciwko Covid-19 pt. „Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko Covid-19” zwanego 

dalej „Konkursem” jest Urząd Gminy Ciechocin. 

2. Konkurs został zorganizowany w związku z promocją szczepień przeciwko Covid-19.  
 

§ 2 

Cele Konkursu 

1. Popularyzacja kampanii #SzczepimySię wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

2. Zachęcenie uczniów i  rodziców do szczepienia się przeciwko Covid-19. 

3. Przybliżenie informacji o szczepieniach wynikających z badań medycznych oraz 

wskazanie korzyści płynących ze szczepień. 

4. Zwiększenie świadomości na temat sposobów dbania o własne zdrowie  i innych.  

5. Pobudzenie aktywności społecznej wśród uczniów szkół podstawowych. 

6. Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas od VI do VIII szkół podstawowych z terenu 

Gminy Ciechocin. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 14 września 2021 r. do 30 września 

2021 r. 

3. Autorem prac może być tylko jedna osoba. 



4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika 

nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane, 

zawierające hasło odnoszące się do tematyki „Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko 

Covid 19”. 

5. Prace należy złożyć w Urzędzie Gminy Ciechocin pok. Nr 8 w terminie do dnia                                       

28 września 2021 r.  

6. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną na papierze                      

w formacie  A4 lub A3 (z wyłączeniem grafiki komputerowej) 

7. Do każdej pracy należy załączyć podpisane przez rodziców/opiekunów formularze: 

a) formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1, 

b) zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego lub rodzica) na udział                       

w Konkursie osoby niepełnoletniej stanowiąca załącznik nr 2, 

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku z klauzulą informacyjną 

o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik  nr 3.  

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz do zorganizowania wystawy 

w Urzędzie Gminy Ciechocin. 

9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.  

10. Prace zgłoszone do Konkursu mogą być publikowane m.in. na stronie internetowej 

Gminy Ciechocin i mediach społecznościowych. 

11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane po terminie nie 

będą podlegały ocenie konkursowej. 

12. Organizator Konkursu może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn. 

 

§ 4  

Ocena prac konkursowych 

 

1. Prace należy składać osobiście lub wysłać pocztą do 28 września 2021 r. tj. wtorek 

do godziny 16.30 (liczy się data wpływu do UG Ciechocin) na adres: 

Urząd Gminy Ciechocin 

Ciechocin 172 

87-408 Ciechocin 

                     z dopiskiem:  

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PROMUJĄCY SZCZEPIENIE 

PRZECIWKO COVID-19  pt. „DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ PRZECIWKO 

COVID- 19” 

2. Powołanie Komisji konkursowej nastąpi do dnia 24 września 2021 r. 

3. Komisja Konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę: 

a) związek pracy z tematyką Konkursu, 

b) pomysłowość i kreatywność w wykonaniu pracy,  

c) oryginalność i estetykę pracy. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej są ostateczna i nie podlega odwołaniu. 



 

§ 5 

Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Nagrody dla zwycięzców Konkursu zapewnione zostaną przez organizatora Konkursu.  
2. W Konkursie ufundowanych będzie 7 nagród:  

a) nagroda główna – karta prezentowa o wartości 350,00 zł    
b) 6 nagród  - karta prezentowa o wartości  250,00 zł każda 
c) wyróżnienia i nagrody pocieszenia. 

3. Nagrody  zostaną wręczone  w dniu 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Ciechocin.  
 

§ 6 

Pozostałe ustalenia 

1. Podpisanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza znajomość regulaminu Konkursu 
oraz klauzuli informacyjnej. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.  
4. Organizator Konkursu może przerwać lub odwołać Konkurs bez podania przyczyn. 
5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciechocin, pod numerem 

telefonu –  56 683 77 81. Osoby do kontaktu: Grażyna Jaworska i Edyta Sadowska.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego 

                                                                                     konkursu plastycznego na plakat promujący  

                                                                                     szczepienie przeciwko Covid-19 pt. „Dlaczego 

                                                                                     warto się  zaszczepić przeciwko Covid-19”  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 NA PLAKAT PROMUJĄCY SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19   

pt. „DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ PRZECIWKO COVID- 19” 

 

 

Imię i nazwisko        ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania …………………………………..………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu rodzica/opiekuna       …………….…………………………………………………………………………... 

Adres e-mail ……………………………………..……………………………………………………………………………..….. 

Oświadczam, że praca zgłoszona do Gminnego konkursu plastycznego na plakat promujący 

szczepienie przeciwko Covid – 19 pt. „Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko Covid-19”  jest 

wynikiem własnej twórczości ……...............................................................................................  

                                                                           (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
 
Plakat promujący szczepienie przeciwko Covid-19 pt. „Dlaczego warto się szczepić”, nigdzie 
wcześniej nie był publikowany, nie narusza praw osób trzecich oraz jest wolny od wad 
prawnych. 
 

 ……………………………………………………                                                                 
                                                                                    podpis  uczestnika konkursu /    

                                                                              podpis przedstawiciela ustawowego* 
 

 

 

*w przypadku osób niepełnoletnich 



                                 Załącznik nr 2 do Regulaminu Gminnego      

                                 konkursu plastycznego na plakat promujący 

                                 szczepienie  przeciwko Covid-19 pt. „Dlaczego  

                                 warto się zaszczepić przeciwko Covid-19”  

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUNA PRAWNEGO    

LUB RODZICA) NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………, jako opiekun 

prawny / rodzic …………………………………………………………….……………, oświadczam, że wyrażam 

zgodę / nie wyrażam zgody*  na udział mojego dziecka………………………..………………………..……….      

w  Gminnym konkursie plastycznym na plakat promujący szczepienie  przeciwko Covid-19 pt. 

„Dlaczego warto się  zaszczepić przeciwko Covid-19”, którego organizatorem jest Urząd Gminy 

Ciechocin, Ciechocin 172,  87-408 Ciechocin. 

Oświadczam, że zapoznałem się,  z Regulaminem Konkursu i akceptuję postanowienia tego 

Regulaminu.  

 
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie dostarczonej 
pracy:  
1) poprzez  ekspozycję w siedzibie organizatora Konkursu,  

2) umieszczenie na stronie internetowej, portalu społecznościowym organizatora Konkursu  

3) przedruku w postaci materiałów edukacyjnych/informacyjnych zawierających: nazwę szkoły 
i klasę.  
 
 
 
 
 ............................................                                         ………………………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                         (podpis przedstawiciela ustawowego)                                                                                              
 

 

 

 

 

 

*nie potrzebne skreślić  



                                 Załącznik nr 3  do Regulaminu Gminnego      

                                 konkursu plastycznego na plakat promujący 

                                 szczepienie  przeciwko Covid-19 pt. „Dlaczego  

                                 warto się zaszczepić przeciwko Covid-19”  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych moich 

i mojego dziecka przez Urząd Gminy Ciechocin w celu niezbędnym do realizacji i rozstrzygnięcia Gminnego 
konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienie przeciwko Covid-19 pt. „Dlaczego warto się zaszczepić 
przeciwko Covid-19”.  

Ja, niżej podpisana/y (zaznaczyć właściwe): 

 
     Nie wyrażam zgody  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z dziecka 

wizerunkiem na stronie www Urzędu Gminy.  
 

     Nie wyrażam zgody  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z dziecka 
wizerunkiem w lokalnej prasie i telewizji  
 

     Nie wyrażam zgody  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z dziecka 
wizerunkiem na Facebook.  

 

 

 
 
 
 

……………………………………..……………………… 
   /czytelny podpis opiekuna prawnego/ 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin.  

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji i rozstrzygnięcia Gminnego konkursu plastycznego na plakat promujący 

szczepienie  przeciwko Covid-19 pt. „Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko Covid-19”, promocji Kampanii #SzczepimySię wśród dzieci i młodzieży szkolnej  w 

zwalczeniu pandemii na świecie zachęcająca  do szczepienia się przeciwko Covid-19, zwiększenia świadomości na temat sposobów dbania o własne zdrowie i 

innych, rozwijania wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące z administratorem danych (1. podmioty upoważnione do odbioru danych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych).  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie 

danych.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa: - dostępu do 

treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; - usunięcia danych, 

na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 

Rozporządzenia; - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie 

art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa.  

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.  

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma 

możliwości wzięcia udziału w wyżej wymienionym konkursie organizowanym przez Urząd Gminy Ciechocin.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 


