
REGULAMIN KONKURSU 

„ODKRYJ SWOJĄ MOC, BY NIE ULEC NAŁOGOM” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 

ul. Konarskiego 5 

85-066 Bydgoszcz 

2. Konkurs organizowany jest w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu 

Joanna Krzyżanowska 

e-mail: pedagogzsg@gmail.com 

§2 

Tematyka i cel konkursu 

1. Temat przewodni: „Odkryj swoją moc, by nie ulec nałogom”. 

2. Cele konkursu: 

 propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia 

 upowszechnianie postaw prozdrowotnych 

 zaangażowanie młodzieży w działania profilaktyczne 

 zainspirowanie młodzieży w rozwijanie różnorodnych umiejętności życiowych 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych 

z terenu miasta Bydgoszczy. 

 

1§4 

Praca konkursowa 

1. Zadaniem uczestników  jest zaprojektowanie dwustronnej  broszury/ulotki informacyjnej   

„Odkryj swoją moc, by nie ulec nałogom” skierowanej do nastolatków. 
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2. Pracę konkursową należy wykonać w wybranym programie komputerowym np.: Word, 

Power Point, Canva. 

§5 

Warunki udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Każda szkoła ponadpodstawowa może zgłosić jeden, dwuosobowy zespół uczniów. 

3. Zespół może wykonać tylko jedną pracę konkursową. 

4. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu) należy przesłać 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pedagogzsg@gmail.com ,  

do 14.05.2021, w tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs  „Odkryj swoją moc”. 

5. Prace konkursowe wraz: 

a) ze zdjęciem / skanem  wypełnionego  oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 

2 Regulaminu Konkursu) lub 

b)  ze zdjęciem/skanem wypełnionego oświadczenia pełnoletniego autora (załącznik 

nr 3 Regulaminu Konkursu) 

Należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
pedagogzsg@gmail.com w tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs  „Odkryj swoją moc”. 
 

6. Nieprawidłowo wypełniona karta zgłoszenia lub oświadczenie opiekuna 

prawnego/pełnoletniego autora lub ich brak, dyskwalifikuje pracę. 

 

§6 

Czas trwania konkursu 

1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31.05.2021 

2. Prace przesłane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2021 roku. 

 

§7 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody rzeczowe. 

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany lub zamiany nagród. 

3. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora przyzna nagrody za I, II oraz III 

miejsce. 

4. Przy ocenie merytorycznej prac konkursowych uwzględnione będą następujące aspekty: 

 zgodność z hasłem konkursowym 

 czytelność przekazu 
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 pomysłowość 

 twórcze podejście do zagadnienia 

5. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną na wskazany 

adres e-mail w metryczce. Organizator zastrzega sobie możliwość skorzystania z innych 

form powiadomienia zwycięzców. 

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie https://zsgh.edu.bydgoszcz.pl/ oraz 

na profilu Facebook Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. 

 

§8 

Prawa autorskie 

1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że: 

 przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy 

konkursowej (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorkim i 

prawach pokrewnych) 

 nadesłana praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej twórczości 

 nadesłana praca konkursowa jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nie 

nagradzana w innych konkursach 

 nadesłana praca konkursowa nie będzie naruszała praw autorskich oraz 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania zgłaszanej pracy  w całości lub we fragmentach przez Organizatora 

konkursu. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich nabywa prawo do wielokrotnego 

powielania, przetwarzania i rozpowszechniania techniką drukarską i cyfrową dzieła jakie 

stanowi praca konkursowa oraz do wystawiania i publicznego udostępniania zgłoszonej pracy 

na stronach internetowych ZSGH. 

3. Na żądanie Organizatora, Autor w każdej chwili potwierdzi na piśmie Organizatorom nabycie 

autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na podstawie niniejszego Regulaminu. 

 

§9 

Ochrona danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 lit. c  Rozporządzenia 

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 (RODO). 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, 

ul. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz 
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2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres Inspektor Ochrony Danych Zespół Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Ks. St. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu „Odkryj swoją moc, by nie ulec nałogom” 

będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu oraz publikacji 

informacji o laureatach Konkursu. 

4. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością przystąpienia do udziału w konkursie. 
5. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:  

a. dostępu do swoich danych osobowych.  

b. poprawiania swoich danych osobowych.  

c. wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie.  

d. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich 
przechowywania w przypadku:  

-  zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich 
przetwarzania,  

 - potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia 
prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę, w celu umożliwienia Państwu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie pracy, karty zgłoszenia i oświadczenia oznacza akceptację Regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora https://zsgh.edu.bydgoszcz.pl 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszego 

regulaminu. 

4. Prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator 

konkursu. 
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