
 

 

 

 
 

             REGULAMIN KONKURSU 

             „NIELETNI - paragraf” 
 

 
 

I. Organizator Konkursu: Straż Miejska w Kielcach 

II. Partnerzy:  

- Sąd Okręgowy w Kielcach, 

- Uniwersytet Jana-Kochanowskiego w Kielcach, 

- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.  
 

III. Cele Konkursu: 

- kształtowanie świadomości prawnej uczniów i wzmacnianie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów, 

- udoskonalanie umiejętności plastycznych, literackich oraz związanych z korzystaniem z programów 

graficznych,  

- ugruntowanie wiedzy w zakresie zachowań pożądanych i przeciwdziałanie negatywnym postawom.   
 

IV. Warunki udziału w Konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół 

ponadgimnazjalnych.  

2. Konkurs ma charakter otwarty i składa się z następujących po sobie etapów: 
 

Etap szkolny: 

Szkoły spośród społeczności uczniowskiej typują trzyosobowe zespoły reprezentujące daną placówkę  

w dalszych zmaganiach konkursowych. Następnie dokonują ich zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej (załącznik 

nr 1) do Organizatora do dnia 21 października 2019r.  Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem  

fax-u, poczty (tradycyjnej, elektronicznej) lub osobiście.  
 

Etapy zmagań konkursowych: 
 

a) Quiz wiedzy pod hasłem „Nieletni w kręgu prawa”: 

Wszystkie zespoły spotykają się w tym etapie razem i drużynowo przystępują do zmagań konkursowych 

walcząc o zdobycie, jak największej liczby punktów. Przewidziane zadania: odpowiadanie na pytania otwarte, 

rozwiązywanie rebusów, rozsypanek, szyfrogramów, tworzenie krótkich haseł promujących bezpieczeństwo 

itp. Przewidywany termin: grudzień 2019r.  

b) Komiks obrazkowy: 

Zespoły wykonują komiks obrazkowy techniką dowolną (rysunek, praca w programie graficznym itp.)  

w formacie A4, nieprzekraczający liczby 6 kartek, dotyczący bezpieczeństwa w kontekście: 

odpowiedzialności prawnej, niszczenia mienia, bezpiecznego korzystania z Internetu. Opisane prace osobiście 

dostarczają do siedziby Organizatora.  

Przewidywany termin: 28 luty 2020r.  

c) Wiersz/ hasło: 

W tym etapie zespoły układają wiersze, wierszyki lub hasła promujące bezpieczeństwo wśród seniorów np. 

ochrona danych osobowych, rozmowa przez telefon, otwieranie drzwi, korzystanie z komunikacji miejskiej 

itp. Prace można wysłać na adres mailowy: patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl 

Przewidywany termin: 20 kwiecień 2020r.  

d) Wykonanie gry stolikowej: 

Zespoły wykonują w programach multimedialnych Word lub Power Point (inne po ustaleniu z Organizatorem) 

projekt gry (np. karcianej, planszowej) dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Tematyka gier 

to szeroko rozumiane bezpieczeństwo np. bezpieczna zabawa w domu i poza nim, niebezpieczne przedmioty 

użytku codziennego, kontakty z osobami nieznajomymi itp. Opisane prace można wysłać na adres mailowy: 

patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl. Przewidywany termin: 25 maj 2020r.  
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Finał Konkursu 

Komisja konkursowa po przeliczeniu punktacji ogłasza wyniki i następuje wręczenie nagród zwycięskim  

i wyróżnionym drużynom konkursowym. Przewidywany termin: czerwiec 2020r.  

Nagrody nie odebrane w terminie finału konkursu ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora. 
 

3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Komisja, złożona z osób wskazanych przez Organizatora.  

4.  Organizator przewiduje przyznanie w niniejszym Konkursie miejsc I-III oraz wyróżnień.  

5. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

6. Wszystkie informacje związane z przebiegiem konkursu i kolejnych jego etapów, będą zamieszczane na 

stronie internetowej Organizatora w zakładce pod nazwą konkursu.  

7. Dla zachowania prawidłowego przebiegu konkursu, na opiekunie grupy, w razie jakichkolwiek 

wątpliwości lub pytań  np. co do terminu kolejnego etapu, spoczywa obowiązek kontaktu z Organizatorem.   

Dane teleadresowe: Straż Miejska w Kielcach 

ul. Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce 

Kontakt telefoniczny: (41) 348 29 22  lub 664 366 961, nr fax:(41) 361-18-13 

Kontakt email: patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl 
 

V. DANE OSOBOWE 
 

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż: 

 

a) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pt. „NIELETNI-

paragraf”. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 

b) Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska Kielce, Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce.                                 

W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Marcinem Słoniem pisząc na 

adres e-mail marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl. 

c) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu uczestnikom 

konkursu którzy podali dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, kopii, usunięcia oraz przenoszenia danych, ograniczenie przetwarzania danych, 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

d) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. 

e) Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej konkursu, lub 

bezterminowo  

w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A, 

f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych uczestnika 

konkursu przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich 

danych osobowych 

 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

g) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej zgody przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 2) 
 

VI. PRAWA AUTORSKIE: 

1.Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji 

publikacji – przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będą umieszczone dane autora 

wraz z danymi placówki.  

2. Autorzy prac konkursowych przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w 

celach promocyjnych. 

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich – w tym praw autorskich. 
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4. Prace przedstawiane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie dotychczas niepublikowanymi, w tym 

na innych konkursach. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie  w celu 

wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych. 

 

V. Zakres wiedzy - źródła: 

1. Radosh R., Łakomiecki M., „Przychodzi uczeń do prawnika”, część dla młodzieży gimnazjalnej, 

dostępność: https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/edukacja-prawna/przychodzi-uczen---gim.pdf. 
 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,  

dostępność: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001654/U/D20161654Lj.pdf. 
 

3. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz.U.2017.922 z dnia 2017.05.1,  

dostępność: http://bip.brpd.gov.pl/ustawa-o-rzeczniku-praw-dziecka/ustawa-o-rzeczniku-praw-dziecka. 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Konkursu „NIELETNI – paragraf”  

 

………………………………... 

       Pieczątka Placówki 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy  

  

do Konkursu ………………………………………………….  

skierowanego do uczniów z terenu miasta Kielce 

 

 

Dane adresowe placówki  

 

 

Imię i nazwisko 

koordynator  

 

Nazwa i numer placówki………………………………….. 

 

Adres……………………………………………………… 

 

Tel. koordynator.………………………………………….. 

 

Email……………………………………………………… 
 

 

 

 

PROSIMY O WPISANIE IMION I NAZWISK DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ  

W KONKURSIE 

 

 

………………………..………………………. 

                                                                                                                        Data i podpis Dyrektora 

 

 

 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko dziecka Klasa / WIEK 

1.    

2.    

3.    

   



 

 

 

 

 

 

Straż Miejska          

Załącznik nr 2 

       Kielce 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w konkursie 

 pn. „NIELETNI - paragraf” na  rok szkolnym 2019/2020 

 organizowanym przez Straż Miejską Kielce 

 

Oświadczam, iż: 

 

 
                        Mam ukończone 16 lat 

 
                      Nie mam ukończonych 16 lat* 

 

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

 

………………………………………………………. 
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego* 

 

Jako opiekun prawny …………………….………………………….… 
        imię i nazwisko uczestnika* 
 

      Akceptuję regulamin konkursu „NIELETNI – paragraf” 

 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, nr 

telefonu, miejsca nauki lub pracy oraz wizerunku w celu udziału  

w konkursie pn. „NIELETNI - paragraf”, a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych w 

postaci imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej Straży Miejskiej Kielce oraz portalach 

społecznościowych, zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych w ramach profilu Administratora. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest Straż Miejska, Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce.  

W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Marcinem Słoniem 

pisząc na adres e-mail marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl 

b) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu mojego/mojego dziecka udziału w konkursie 

, a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca 

nauki lub pracy na stronie internetowej Straży Miejskiej Kielce oraz portalach społecznościowych w ramach profilu 

Administratora. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbę do Straży Miejskiej w Kielcach 

, Ogrodowa 3B, 25 – 024 Kielce. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem udziału w konkursie „NIELETNI – 

paragraf”, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

c)  przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych/danych mojego dziecka, ich sprostowania, kopii danych, ich usunięcia po 

okresie nie krótszym niż 2 miesiące, a także prawo do przenoszenia danych; 

d) w przypadku zdobycia nagrody przekazane dane będą prezentowane na stronie internetowej Straży Miejskiej w Kielcach 

przez okres nie dłużej niż 3  miesiące oraz przetwarzane w formie papierowej nie dłużej niż 10 lat w celu ochrony przed 

ewentualnymi roszczeniami; 

e) odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty 

upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem; 

f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje mi prawo 

wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

 

……………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

 

……………………………………. 

Podpis uczestnika 

 

 

 

 

 
* W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 lat dane podaje rodzic/opiekun prawny 



 

 

 

 

 


