
ZARZĄDZENIE NR 87.2022 

WÓJTA GMINY PIĄTNICA 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem 

"ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ" 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam Gminny Konkurs na plakat "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ", zwany dalej 

konkursem. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Powołuję Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia Konkursu, w składzie: 

1) Antoni Włodkowski - Przewodniczący Komisji; 

2) Barbara Rutkowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

3) Edyta Brzozowska - Członek Komisji; 

4) Agnieszka Beata Filipkowska - Członek Komisji. 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny plakatu w oparciu o Regulamin Konkursu. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 86.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie 

Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ". 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt 
 

Artur Wierzbowski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87.2022 

Wójta Gminy Piątnica 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA PLAKAT POD HASŁEM 

„ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ”  

I. TEMAT I CEL KONURSU 

1. Celem głównym konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego plakatu dotyczącego 

zdrowego życia bez uzależnień. 

2. Cele szczegółowe to: 

1) kształtowanie zdrowego trybu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju organizmu; 

2) utrwalenie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu i używek na organizm człowieka; 

3) uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia; 

4) wskazanie na szkodliwość używek oraz ukazanie zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia; 

5) integracja społeczna uczestników. 

II. ORGAIZACJA KONKURSU 

Konkurs organizowany jest przez Wójta Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica 
Poduchowna we współpracy z: 

1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy; 

2) Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Piątnicy; 

3) Szkołami Podstawowymi prowadzonymi przez Gminę Piątnica; 

4) Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. 

III. UCZSTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie uczniowie klas I-IV Szkół Podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Piątnica. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnoletnie, które uzyskały pisemną zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego. 

IV. ZADANIA KONKURSOWE 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej, 

o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień. 

2. Praca może zawierać elementy graficzne jak i hasła pomocnicze. 
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3. Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie 

transportu i przechowywania. Prac nie należy oprawiać. 

4. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu. 

5. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego. 

6. Uczestnik może zgłaszać do konkursu jedną pracę plastyczną. 

7. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania 

oraz nazwą szkoły i klasy, do której uczęszcza autor pracy. 

8. Do pracy konkursowej powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu (formularz należy nakleić na odwrocie pracy konkursowej). 

9. Rodzic/opiekun prawny autora pracy, biorącego udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na 

udostępnienie wizerunku ucznia do wykorzystania na stronie internetowej Organizatora, jak też w różnego 

rodzaju publikacjach wydawanych przez Urząd Gminy Piątnica, Wójta Gminy Piątnica, Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy oraz Centrum 

Usług Samorządowych w Piątnicy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

10. Treść pracy plastycznej powinna dokładnie odzwierciedlać myśl hasła konkursowego. 

11. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem, 

nie odzwierciedlające hasła konkursowego, posiadające znamiona plagiatu lub mogące prowadzić do 

naruszenia praw innych osób. 

12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.gminapiatnica.pl  

13. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. 

Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, 

nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

14. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada wszelkie do niej prawa autorskie. 

15. Autor zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do zgłoszonej pracy w celu 

wykorzystania plakatu w związku z działaniami promocyjnymi projektu, bez żadnych ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia prac – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami prac – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem 

oryginału lub egzemplarzy prac; 

3) wprowadzania do obrotu plakatu, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie prac lub 

z jego wykorzystaniem, wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów praz do pamięci 

komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych tj. Internet i udostępniania ich 

użytkownikom takich sieci; 
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4) przekazywania lub przesyłania zapisów praz pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami 

(korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków 

i technik; 

5) publiczne, nieodpłatne udostępnianie prac, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach 

telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, 

w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych. 

16. Autor upoważnia również Organizatora konkursu do rozporządzania oraz korzystania 

z plakatu, w zakresie wskazanym powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie 

bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 

17. Przejście praw autorskich do prac nastąpi z momentem jego złożenia w związku z zgłoszeniem do 

udziału w konkursie. 

18. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację. 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji konkursu. 

20. Publikacja może dotyczyć: materiałów drukowanych, plakatów, banerów reklamowych, publikacji na 

stronach internetowych partnerów projektu oraz publikacji w formie książkowej. Przekazanie praw do 

publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 

V. TERMIN SKŁADANIA PRAC 

1.   Prace można składać od 25 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. do godziny 15:30 w siedzibie 

Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, ul. Szkolna 29, 18-421 Piątnica Poduchowna. Za termin złożenia 

pracy traktuje się datę wpływu. 

2. Za ważne zgłoszenie uznaje się prace złożone wraz z wypełnionymi załącznikami (nr 1 i 2) do 

regulaminu konkursu. 

VI. KRYTERIA OCENY 

Przy ocenie prac konkursowych, komisja konkursowa będzie oceniać: 

1) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie - zawartość merytoryczna; 

2) walory estetyczne; 

3) pomysłowość wykonania, oryginalność; 

4) samodzielność. 

VII. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter gminny i obejmuje swoim zasięgiem uczniów klas I-IV Szkół Podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Piątnica. 

2. Za organizację konkursu odpowiada Wójt Gminy Piątnica, który powołuje „Komisję konkursową” 

zwaną w dalszej części Regulaminu „komisją”. 
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3. Obsługę techniczną konkursu prowadzi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, ul. Szkolna 29, 18-

421 Piątnica Poduchowna. 

VIII. ZASADY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłonienia laureatów. 

2. Komisja konkursowa odpowiedzialna jest za wyłonienie prac zwycięskich spośród tych, które wpłynęły 

na konkurs w wyznaczonym terminie. 

3. Wyniki konkursu komisja udokumentuje w formie protokołu. 

4. Decyzja komisji w sprawie wyłonienia laureatów konkursu jest ostateczna. 

5. Uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od decyzji komisji w sprawie wyników konkursu. 

6. Komisja może dokonywać czynności wymienionych pkt 1-4 w składzie co najmniej 3 osobowym. 

7. Wyłączeniu podlega członek komisji w momencie oceny pracy konkursowej, której autor jest osobą 

spokrewnioną. 

IX. NAGRODY 

1. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi w wysokości: 

1) I miejsce: 800,00 zł; 

2) II miejsce: 600,00 zł; 

3) III miejsce: 400,00 zł. 

2. Organizator konkursu powiadomi wszystkich laureatów konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród. 

3. Wskazane jest, by autor pracy/laureat konkursu zgłosił się osobiście po odbiór nagrody przyznanej 

w konkursie. 

4. Nagroda może być wręczona rodzicowi/opiekunowi prawnemu osoby wyróżnionej, przybyłemu na 

uroczystość w przypadku nieobecności autora pracy. 

5. W przypadku nieobecności autora pracy lub rodzica/opiekuna prawnego, nagroda zostanie przekazana 

autorowi pracy wyróżnionej lub jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu w innym terminie. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w  niniejszym 

regulaminie oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania 

laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
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3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane  przysługuje 

prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak 

przekazania danych osobowych uniemożliwia wręczenie przyrzeczonych w Konkursie nagród. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Internetowej Gminy Piątnica www.gminapiatnica.pl  

oraz w siedzibie Organizatora. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

GMINNEGO KONKURSU NA PLAKAT POD HASŁEM 

„ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ”  

Lp
. Dane uczestnika konkursu 

1. Imię  
2.  Nazwisko  
3. Klasa* I II III IV 
4. Szkoła Podstawowa w  

Miejscowość zamieszkania  Kod 
pocztowy  

Ulica  Numer domu  6. 

Powiat  Województwo  

Dane rodzica/opiekuna prawnego 

7. Imię  
8. Nazwisko  

9.  Telefon 
kontaktowy  

8. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Gminnego Konkursu „Żyj zdrowo bez 
uzależnień” i akceptuję jego treść. Ponadto wyrażam zgodę na podawanie do publicznej 
wiadomości danych osobowych dziecka tj.: imienia i nazwiska, klasy i szkoły, do której 
uczęszcza oraz informacji o zajętym miejscu. 
 
 

                                                         …………………………………………………… 
                                            (podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach udziału w konkursie 

„Żyj zdrowo bez uzależnień” 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1062 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1360 ze zm.) 

Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………… wyrażam zgodę na nieodpłatną 
publikację wizerunku mojego dziecka …………………………………………………..  w celu 
popularyzacji konkursu i promowania życia bez uzależnień wśród dzieci i młodzieży                   
w materiałach związanych z realizacją projektu oraz na stronach internetowych Organizatorów konkursu. 

Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Jednocześnie 
oświadczam, iż akceptuję regulamin konkursu. 

 
 
 
 
............................................................................................... 

(miejscowość i data) 

 
 
 
 
.............................................................................................. 

(czytelny podpis) 
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