
Załącznik do Zarządzenia nr 34/2021 Prezesa Zarządu Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. z dnia 21.09.2021 r.

Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży „ZDROWA GŁOWA TO SZCZĘŚLIWA GŁOWA
- sposoby na wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w czasie pandemii”

z dnia 21.09.2021 r.

I. Zasady ogólne.
1. Organizatorem  konkursu  jest  Zespół  Lecznictwa  Otwartego  Sp.  z  o.o.,  Jaworzno,

ul.  Grunwaldzka  235  -  Poradnia  Psychologiczna  dla  Dzieci  i  Młodzieży  „  Azymut”,
43-600 Jaworzno, ul. Plac Górników 5a.

2. Patronat  nad  konkursem  sprawuje  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w Jaworznie.

3. Nagrody w konkursie finansowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych  w  Jaworznie  oraz  Zespół  Lecznictwa  Otwartego  Sp.  z  o.o.,  Jaworzno,
ul. Grunwaldzka 235.

4. Konkurs rozpoczyna się 27.09.2021 r. i trwać będzie do dnia ogłoszenia wyników.
5. Koordynatorem  konkursu  jest  Michalina  Bębenek  -  kierownik/terapeuta  środowiskowy

Poradni Azymut, kontakt michalina.bebenek@zlo.jaw.pl

II. Cel konkursu.
1. Celem konkursu jest:

• zachęcenie  dzieci,  młodzieży  ich  rodziców  do  czynnego  zainteresowania  się  tematem
ochrony zdrowia psychicznego wśród małoletnich;

• popularyzowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego;
• profilaktyka zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży;
• rozwijanie  u  dzieci  kreatywności,  fantazji  i  wyobraźni  plastycznej  dotyczącej  zdrowia

psychicznego dzieci i młodzieży.
2. Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę
plastyczną.

III. Założenia organizacyjne 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Jaworzna,
w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria: 7-11 lat, II kategoria: 12-16 lat.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3.  Konkurs  polega  na  przygotowaniu  pracy plastycznej  o  tematyce  obejmującej:  dbanie
o zdrowie psychiczne na co dzień, profilaktykę trudności w zakresie zdrowia psychicznego
i wzmocnienia odporności psychicznej w czasie pandemii.
4. Prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.
5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora
pracy, wiek oraz dane osobowe i kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną oraz w dowolnym rozmiarze.
Prac nie należy rolować, zwijać, składać itp.
7. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom. Pozostają w Poradni Azymut.
8.  Załącznikiem  do  pracy  konkursowej  jest  „Oświadczenie  i  Zgoda  rodzica/opiekuna
prawnego  na  udział  w  konkursie  „Zdrowa  Głowa  to  Szczęśliwa  Głowa  -  sposoby  na
wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w czasie pandemii” - załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
9.  Prace można składać  osobiście  w rejestracji  Poradni  Azymut  lub  nadsyłać  pocztą  do
27.10.2021 r. na adres: Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”, 43-600
Jaworzno, ul. Plac Górników 5a.
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10. Na kopercie zawierającej prace należy umieścić dopisek: Konkurs „Zdrowa Głowa to
Szczęśliwa Głowa - sposoby na wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i  młodzieży
w czasie pandemii”.

IV. Ocena prac konkursowych. 
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu
do dnia 15.11.2021 r. w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria: 7-11 lat, II kategoria:
12-16 lat.  W każdej grupie wiekowej zostanie wyłonionych 3 laureatów.
2.  Kryteria  oceny  prac  ustalone  zostają  w  następujący  sposób:  zgodność  z  tematyką,
estetyka pracy,  oryginalność.
3.  Jury  ma  prawo  do  wytypowania  dodatkowych  nagród,  jak  i  również  prawo  do
nieprzyznania nagród.
4.  Decyzja  jury,  co  do  wskazania  laureatów  konkursu  oraz  przyznania  im  nagród  jest
ostateczna.
5.  Przewiduje się nagrody rzeczowe.  Nagrody rzeczowe nie  podlegają  zamianie na inne
nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

V. Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 
1. Trzy zwycięskie prace w każdej z kategorii wiekowej wraz z informacją o ich autorach
(imię  i  nazwisko,  wiek)  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  ZLO  oraz  na
facebooku.
2.  Osoby nagrodzone oraz  wyróżnione  zostaną  powiadomione telefonicznie  o  wynikach
konkursu oraz sposobie odbioru nagrody.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania,

na  którym  zostaną  ogłoszone  wyniki,  na  ekspozycję  pracy  w  ramach  wystawy
zaprezentowanej w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Jaworznie  oraz na
opublikowanie  prac  na  stronie  internetowej  www.zlo-jaworzno.pl a  także  w  mediach
społecznościowych ZLO Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Jaworzna.

2. Autorzy  wyrażają  zgodę  na  czas  nieoznaczony  na  publikowanie  zwycięskich  prac  na
następujących polach eksploatacji: 
- wpisanie do pamięci komputera i utrwalenie na nośnikach elektronicznych, 
- udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, intranetu, 
-  zwielokrotnienie  dowolną  techniką  w celu  umieszczenia  w  materiałach  promocyjnych
ZLO  Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Jaworzna,
-  wykorzystanie  w materiałach  promocyjnych  Sp.  z  o.o.  oraz  Urzędu  Miasta  Jaworzna,
publikowanych za pośrednictwem internetu i w prasie. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.zlo-jaworzno.pl.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte

w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,
e) weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie,

http://www.zlo-jaworzno.pl/
http://www.zlo-jaworzno.pl/
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f) wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówienia mu przyznania 
nagrody,  w  stosunku  do  Uczestnika,  co  do  którego  powziął  podejrzenie  o  działania  
sprzeczne z niniejszym regulaminem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 informujemy,  że  Administratorem Państwa danych osobowych jest
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o. o.,  ul Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno.
2. We wszystkich  sprawach  dotyczących przetwarzania  danych osobowych oraz  w celu
skorzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych  prosimy  kontaktować  się
z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową: daneosobowe@zlo.jaw.pl pod  nr telefonu
517 091 075 lub w siedzibie Spółki. 
3.  Dane tj.  imię  i  nazwisko dziecka,  imię  i  nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  wiek
dziecka,  nr  telefonu  rodzica/opiekuna  prawnego  zbierane  będą  w  celu  organizacji,
udokumentowania,  rozstrzygnięcia  i  rozliczenia  konkursu  na  zasadach  opisanych
w niniejszym Regulaminie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie danych osobowych
niezbędnych do organizacji konkursu uniemożliwia udział dziecka w konkursie.
5.  Przetwarzanie  wizerunku  dziecka  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody.
W  przypadku  jej  nie  wyrażenia  Administrator  nie  przewiduje  żadnych  negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwiać promocję konkursu i osiągnięć uczestnika.
7. Rodzic/opiekun prawny ma możliwość wyrażenia zgody bądź nie wyrażenia zgody na
upublicznianie i rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku. 
8.  Dane  będą  udostępniane  podmiotom  uprawnionym na  mocy  przepisów  prawa  oraz
podmiotom  przetwarzającym  dane  w  imieniu  Spółki. Dane  nie  będą  przekazywane  do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

• dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
lub przeniesienia danych osobowych,

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano przed jej  cofnięciem.  Zgodę można wycofać  kontaktując  się  z  Organizatorem
konkursu albo IOD.

• wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych.
• uzyskania pisemnej informacji o zakresie przetwarzania Swoich danych.

10. Dane osobowe uczestników/rodziców lub opiekunów prawnych dziecka będą przetwa-
rzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego.

mailto:daneosobowe@zlo.jaw.pl
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Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży 
„ZDROWA GŁOWA TO SZCZĘŚLIWA GŁOWA - sposoby na wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i

młodzieży w czasie pandemii” z dnia 21.09.2021 r. 

„Oświadczenie i Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie „Zdrowa Głowa to Szczęśliwa
Głowa - sposoby na wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w czasie pandemii”

Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego zapisy oraz zawartą w nim 
informację o przetwarzaniu danych osobowych.

...................................................
Imię i nazwisko dziecka

..................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

.....................................
             wiek dziecka

……………………………………
                         nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w organizowanym przez Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. - Poradnię
Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży Azymut w Jaworznie Konkursie Plastycznym pt. „ Zdrowa Głowa to Szczęśliwa
Głowa”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu w celu organizacji, udokumentowania,
rozstrzygnięcia  i  rozliczenia  konkursu.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  ich  podania  jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

..............................................…
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

prawnego lub uczestnika

Wyrażam/NIE wyrażam* zgody na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka  na  stronie  internetowej  zlo-jaworzno.pl,  w  prasie  lokalnej,  mediach społecznościowych  facebook,  w  celu
promocji konkursu i promocji  ZLO Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Jaworzna,  zgodnie z treścią art 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyrażam/  Nie  wyrażam*  zgody  na  wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  nadesłanej  przez  moje  dziecko  pracy
konkursowej  wraz  z  danymi  osobowymi  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  Konkursem,  prezentacjach
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz Urząd Miasta Jaworzna oraz w innych formach
utrwalanych.

................................................. 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna  

prawnego lub uczestnika

Administratorem  podanych  danych  osobowych  jest  Zespół  Lecznictwa  Otwartego  Sp  z  o.o.,  ul  Grunwaldzka  235,
43-600 Jaworzno. 
Dane będą przetwarzane w celu wyłącznie w celu organizacji, udokumentowania i promocji, rozstrzygnięcia i rozliczenia
konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie. 
Administrator gwarantuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarza-
nia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Administrator informuje także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego na okoliczność nieprawidłowego prze-
twarzania podanych danych osobowych. 
W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktować się można pod nr telefonu – 517 091 075.


