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Regulamin  Konkursu Plastycznego  

„BĄDŹMY BEZPIECZNI NA DRODZE” 

Konkurs organizowany jest w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” 

w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach 

powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości:  

Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin” 

 

I. INFORMACJE  OGÓLNE:  

1. Organizatorem Konkursu jest Powiat Dębicki, którego zadania w tym zakresie będzie 

wykonywać jego jednostka tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy zwany dalej 

„Organizatorem” 

2. Adres Organizatora: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica 

3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest pracownik Zarządu Dróg 

Powiatowych w Dębicy tel. 14/680-31-55, e-mail: zdp@rde.com 

4. Konkurs skierowany jest do: 

- dzieci z grupy „0” Przedszkola Miejskiego nr 7 w Dębicy oraz Przedszkola w Zespole 

Szkół w Straszęcinie oraz 

- uczniów klas „0” i I-VIII Szkoły Podstawowej w Straszęcinie, Szkoły Podstawowej nr 4  

 w Dębicy oraz Szkoły Podstawowej nr 9 w Dębicy,  

zwanymi dalej „uczestnikami” lub „autorami prac”. Zgłoszenia dokonuje Rodzic lub prawny 

Opiekun uczestnika Konkursu. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.      

                                     

II. CELEM KONKURSU  
1. Promowanie i utrwalenie wiadomości oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

2. Bezpośrednie zaangażowanie dzieci, rodziców i nauczycieli w realizację działań zmierzających 

do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

3. Zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego autorów prac i ich odbiorców. 

4. Rozwijanie zdolności artystycznych 

 
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Jedno dziecko może przedstawić tylko jedną pracę do Konkursu.  

2. Po wykonaniu pracy przez uczestnika konkursu należy przesłać elektronicznie skan lub zdjęcie 

1) pracy  

2) oraz „Oświadczenia”  

w formie załączników, wyłącznie na adres email: kultura@powiatdebicki.pl w temacie 

wiadomości e-mail prosimy wpisać „Konkurs plastyczny”.  

  Uwaga. Słaba jakość zdjęcia lub skanu może mieć wpływ na ocenę pracy. 

3. Termin nadsyłania prac wraz z Oświadczeniem upływa 10 grudnia 2020r. o godz. 15:00.  

mailto:kultura@powiatdebicki.pl


4. Przesyłając pracę na konkurs wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na udział w konkursie, 

zarówno swoich podopiecznych, a co za tym idzie zgodę na publiczną prezentację pracy oraz 

udostępnienie: wizerunku dziecka wraz z imieniem i nazwiskiem, informacją o klasie i szkole do 

której uczęszcza autor pracy, na stronach internetowych Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa 

Powiatowego w Dębicy, na portalu społecznościowym Powiatu Dębickiego oraz strony 

internetowej swojej placówki oświatowej celem promocji konkursu.  

5. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika Konkursu, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

2. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od dzieci wykonujących prace. 

3. Prace zgłaszane do Konkursu: 

1) muszą być wykonane na papierze – w formacie od A4 do A3  

2) mogą być wykonane następującymi technikami plastycznymi: rysunkową, malarską, 

wydzierankową, wycinankową, stempelkową, mieszaną itp. Praca może być projektem 

plakatu, ulotki, znaczka pocztowego itp. 

3) przedstawione treści tematyczne muszą być zgodne z zasadami Prawa o ruchu drogowym! 

4. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace: 

1) przestrzenne; 

2) wykonane za pomocą programów komputerowych; 

3) wykonane w formacie mniejszym niż A4 i większym niż A3. 

 

V. ZASADY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs trwa do 10 grudnia 2020r. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

- dostarczenie pracy w formie zdjęcia/skanu wraz z Oświadczeniem rodziców bądź opiekunów. 

Wzór Oświadczenia, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Brak przekazania Oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie skutkowało dyskwalifikacją 

uczestnika z Konkursu. 

 

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 

2. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję wg następujących kryteriów: 

- zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,  

- estetyka wykonanej pracy i pomysłowość, 

- komunikatywność dla odbiorcy, 

- wkład pracy własnej 

3. Przesłana słaba jakość zdjęcia lub skanu może mieć wpływ na ocenę pracy przez Komisję. 

4. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja. 

5. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: klasa „0”-III, klasa IV-VI,  

klasa VII-VIII. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 21 grudnia 2020 r. 

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: placówki oświatowej, Powiatu 

Dębickiego i na portalu społecznościowym Powiatu Dębickiego. 

8. Z przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie 

podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

9. Wszelka korespondencja dotycząca Konkursu prowadzona będzie z rodzicem lub opiekunem 

uczestnika wskazanym w Oświadczeniu. 

 



 

VII. WARUNKI OGÓLNE 

1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy informuje, że jest administratorem danych osobowych  

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich sprawach, o których mowa w ust. 2 

właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny względem Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy za 

wszelkie wady prawne pracy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. W przypadku wystąpienia przez osobę 

trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, 

zgłaszający pracę zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły 

strony trzecie w stosunku do Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, zwalniając Zarząd Dróg 

Powiatowych w Dębicy od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

 

VIII. NAGRODA 

1. Nagrody będą przyznane w trzech kategoriach wiekowych: klasa „0”-III, klasa IV-VI, klasa  

VII-VIII, a każdej kategorii Komisja przyzna 3 miejsca.  

2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania również dodatkowych/dalszych miejsc lub 

wyróżnień  

i drobnych upominków dla wszystkich uczestników konkursu, w zależności od ilości i poziomu 

zgłaszanych prac. 

3. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu Dębickiego  

i na portalu społecznościowym Powiatu Dębickiego. 

4. Wręczenie nagród nastąpi osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/mailowym) 

lub drogą korespondencyjną. 

5. Decyzje Komisji, co do wyboru nagrodzonych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

 

IX. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, zgodnie  

z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 

666 z późn. zm.) - w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - 

autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez niego pracy, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2) rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci 

szerokiego dostępu (internet); 

3) użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy; 

4) publiczne wystawianie lub wyświetlenie; 

5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie opracowań pracy, w tym na dokonywanie 

obróbki komputerowej oraz wprowadzanie zmian i modyfikację pracy. 

3. Uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

zależnego prawa autorskiego do pracy, tj. rozporządzanie i korzystanie z opracowań z prac, na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1. 

4. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora szczególnie do: 



1) udostępniania zgłoszonej przez niego pracy; 

2) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej przez 

niego pracy; 

3) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej 

przez niego pracy. 

5. Zgłoszone prace przechodzą na własność Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy. 

6. Postanowienia ust. 1 - 4 dotyczą każdej z prac, za wyjątkiem prac zdyskwalifikowanych zgodnie  

z § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu. 

7.  Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej placówki oświatowej biorącej 

udział w programie „Razem bezpieczniej” (pkt. I ppkt.4) oraz na www.zdp.rde.pl . 

 
 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

informujemy, iż:  

 

1. Administratorem danych jest Organizator konkursu tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy z siedzibą przy  

ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany adres siedziby 

oraz telefonicznie: 14 680 31 55 lub pod adresem e-mail: zdp@rde.pl 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-

mail: zdp@rde.pl.  

3. dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;  

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim; 

5. Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej;. 

6. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej lub do momentu 

cofnięcia zgody.  

7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.;.  

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi uczestnictwo  

w konkursie. 
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