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REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO PROFILAKTYCZNE  
KAMPANII PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

 
I  Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego hasła profilaktycznego na potrzeby 
kampanii przeciwdziałania narkomanii o zasięgu gminnym (Gmina Koszęcin). 

2. Hasło wykorzystywane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do celów 
profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Koszęcin. 

3. Konkurs trwa od 30 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020r.  
 

II  Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu 

Gminy Koszęcin, uczestnicy biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z 
oświadczeniami dotyczącymi: zgody na przetwarzanie danych osobowych, spełniania 
warunków udziału w Konkursie oraz akceptacji Regulaminu Konkursu. Złożenie tych 
oświadczeń jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.  

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 
4. Do Konkursu można zgłaszać hasła, które zostały wymyślone samodzielnie przez 

uczestnika Konkursu i do których posiada on pełne autorskie prawa majątkowe. 
5. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób 

trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych 
osób do zgłoszonych haseł. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na 
rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie. 

 
III  Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać do dnia 10 grudnia 2020 r. wyłącznie w formie elektronicznej, za 
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.gopskoszecin.pl 

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, 
nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
4. Uczestnik może wysłać max. 1 formularz zgłoszeniowy. W przypadku wysłania 

większej liczby formularzy, w Konkursie bierze udział wyłącznie formularz wysłany 
jako pierwszy. 
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IV  Kryteria oceny prac konkursowych 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 
1. oryginalność, 
2. zgodność z tematem 

 
V  Ocena prac konkursowych 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą 
Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie. 
 

VI  Rozstrzygnięcie konkursu 
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców 

konkursu (I, II i III miejsce) 
2. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody w formie bonów upominkowych. 

Całkowita wartość przyznanych nagród 600,00 zł 
3. Planowana data ogłoszenia wyników 16 grudnia 2020 r. za pośrednictwem strony 

internetowej http://www.gopskoszecin.pl/  
 

VII  Dane osobowe uczestników 
1. Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 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. 

2. Dane (imię i nazwisko) laureata Konkursu zostaną udostępnione nieograniczonej 
liczbie odbiorców poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej http://www.gopskoszecin.pl/ 

 
VIII  Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu albo przerwania 
lub odwołania Konkursu. Decyzja Organizatora w tej sprawie będzie ostateczna. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. O każdej zmianie 
Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej 
http://www.gopskoszecin.pl/ 
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