
 
REGULAMIN KONKURSU „Widzę? Reaguję! - Jeśli nie Ja, to Kto? ” 

 
§ 1 

 Postanowienia ogólne 
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Widzę? Reaguję! – Jeśli nie Ja, to Kto?”                  

pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  
2. Organizatorami Konkursu są Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy i Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy. 

3. Adresatami Konkursu są uczniowie klas IV i V szkół podstawowych oraz placówek 
wsparcia dziennego znajdujących się  na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  

4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 
Konkursu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  
 

§ 2 
Główne założenia Konkursu 

Konkurs jest integralną częścią programu profilaktycznego „Widzę? Reaguję! – Jeśli nie Ja,  
to Kto?” adresowanego do uczniów klas IV i V szkół podstawowych w Dzielnicy Bemowo  
m. st. Warszawy i realizowany jest w ramach  lokalnej kampanii przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie „Widzisz? Reaguj! – Jeśli nie Ty, to Kto?” mającej na celu zwiększenie 
świadomości mieszkańców na temat zjawiska przemocy.  Działanie wynika z potrzeby 
realizacji założeń rocznego Harmonogramu realizacji zadań Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Bemowo   
m.st. Warszawy w 2019 r. oraz zadań realizowanych w 2019 r. przez Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

 
§ 3 

Cele Konkursu  
1. Uwrażliwienie dzieci na przejawy złego traktowania (różnorodne rodzaje, formy  

i strategie przemocy). 
2. Umotywowanie do korzystania z akceptowalnych zachowań oraz form komunikacji 

budujących pozytywne relacje. 
3. Uświadomienie, z jakich sposobów przeciwdziałania zachowaniom przemocowym 

każdy człowiek może skorzystać, mając równocześnie na względzie własne możliwości 
i własne bezpieczeństwo. 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów klas IV i V szkół podstawowych                    
i placówek wsparcia dziennego znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo  
m.st. Warszawy. 

2. Prace mają być wykonane w kategorii malarstwo, grafika i rysunek. 
3. Uczniów do Konkursu zgłasza szkoła/ placówka. Zgłoszenia prac uczniów może 

dokonać nauczyciel/ wychowawca realizujący program profilaktyczny pod tym samym 
tytułem. Zgłoszenie może być zbiorcze dla wszystkich uczniów ze szkoły/ placówki 
biorącej udział w Konkursie. 



4. Przez dokonanie zgłoszenia rozumie się przekazanie Organizatorowi odpowiednio   
opisanych prac uczniów wraz z podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego 
oświadczeniem dla każdego z uczestników Konkursu z osobna /wzór w załączniku/.  

 
§ 5 

Zasady Konkursu 
1. W klasach objętych Programem „Widzę? Reaguję! – Jeśli nie Ja, to Kto?” realizatorzy 

programu w szkołach/placówkach ogłoszą konkurs plastyczny pod takim samym 
tytułem. 

2. Do konkursu mogą być składane prace indywidualne. 
3. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę plastyczną w kategorii rysunek, 

malarstwo, grafika. 
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wykonania pracy samodzielnie, wg własnego 

pomysłu. Praca nie może być kopią innej pracy. 
5. Konkurs jest dwuetapowy i składa się z etapu szkolnego/placówki oraz etapu 

dzielnicowego (finałowego). 
6. Szkoły/placówki w pierwszym etapie Konkursu, we własnym zakresie zrealizują 

przegląd prac i podsumowanie Konkursu Plastycznego.  
7. Z prac konkursowych szkoły/placówki wytypują po 3 prace na finał dzielnicowy 

Konkursu.  
8. Prace na finał dzielnicowy zostaną przekazane przez pedagogów szkolnych  

i dostarczone osobiście do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do dnia  
25 listopada 2019 r. pod adres: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia pok. 47 z dopiskiem „Konkurs pn. „Widzę? Reaguję! – 
Jeśli nie Ja, to Kto?” 

9. Prace muszą być dokładnie opisane (na odwrocie – litery drukowane) według wzoru:  
imię i nazwisko autora, klasa, dokładny adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 
prowadzącego, tel. kontaktowy do szkoły. 

10. Spośród złożonych prac konkursowych Komisja Konkursowa w składzie ustalonym 
przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Zespół Interdyscyplinarny  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wyłoni 12 prac.  

11. Wszystkie prace złożone na finał dzielnicowy otrzymają wyróżnienia, a 12 wybranych 
przez Komisję Konkursową prac zostanie opublikowanych w okolicznościowym 
kalendarzu na 2020 rok wydanym przez Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

12. Organizator Konkursu dokona wymaganej do publikacji obróbki pracy.  
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 
źle zabezpieczonych prac.  

14. Laureaci otrzymają po 2 egzemplarze kalendarza okolicznościowego. 
15. Wyniki finału dzielnicowego Konkursu zostaną ogłoszone na gali zaplanowanej  

na zakończenie Kampanii Edukacyjno – Profilaktycznej „Widzisz? Reaguj! – Jeśli nie 
Ty, to Kto?”. 

16. Po zakończeniu procedury konkursowej prace będzie można odebrać z Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia. 

17. Rodzic/opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na prezentację pracy 
plastycznej zgłoszonej do konkursu na przeglądzie dzielnicowym, w kalendarzu 
okolicznościowym na 2020 r., a także na inne formy utrwalenia i prezentacji nadające 
się do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne), w celach promocyjnych Urzędu 
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  

18. Wzór Oświadczenia o wyrażeniu zgody w załączeniu. 
 



 
§ 6 

Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu 
       Przyjęto następujący harmonogram Konkursu: 

1. 25 października 2019 r. –  informacja o ogłoszeniu Konkursu zostanie zamieszczona                          
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 
www.bemowo.waw.pl oraz zostanie przesłana do dyrektorów placówek oświatowych 
przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

2. 25 listopada 2019 r.  –  ostateczny termin zgłaszania prac plastycznych do Konkursu   
pod adres: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 70                    
– Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia pok. 47 z dopiskiem                                               
Konkurs pn. „Widzisz? Reaguj! – Jeśli nie Ty, to Kto?”. Prace dostarczone po 
wskazanym terminie nie będą uwzględniane i rozpatrywane. 

3. 2 grudnia 2019 r. – informacja o rozstrzygnięciu Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone 
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 
www.bemowo.waw.pl. 

 
§ 7 

Komisja Konkursowa i kryteria oceny 
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie ustalonym przez Wydział Spraw 

Społecznych i Zdrowia oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. 

2. Każda praca plastyczna zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. 
3. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie prac wezmą pod uwagę: 
a) zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową,  
b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę, 
c) estetykę i formę pracy - wartość artystyczną i techniczną pracy.  

 
§ 8 

Nagrody w Konkursie 
1. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs zostaną wyróżnione i nagrodzone.  
2. 12 wybranych prac zostanie opublikowanych w kalendarzu okolicznościowym 

wydanym w ramach  kampanii „Widzisz? Reaguj! – Jeśli nie Ty, to Kto?”. 
3. Ponadto prace będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu 

www.bemowo.waw.pl oraz wyeksponowane na wystawie zorganizowanej                                  
na zakończenie Kampanii na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  

 
§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Rodzic/opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora (Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy) danych osobowych swoich 
i dziecka na potrzeby Konkursu zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

 



2. Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przewiduje fotograficzne udokumentowanie 
wręczenia nagród dla uczestników, którzy wykonali najciekawsze prace, zamieszczenie 
zdjęć nagrodzonych prac w kalendarzu wydanym w ramach kampanii, opublikowanie 
na stronie internetowej www.bemowo.waw.pl zdjęć zwycięzców, w oparciu                              
o wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka na publikację jego 
wizerunku.  

   
 § 10 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
2. Spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez Organizatorów Konkursu,                             

a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 
3. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.                                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZNIÓW DO KONKURSU 
 „Widzę? Reaguję! – Jeśli nie Ty, to Kto?” 

 
Lp. Imię Nazwisko Wiek Klasa Uwagi 

1.       

2.       

3.       

 
Nazwa i adres szkoły   ………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ……………………………………………… 

tel. kontaktowy do szkoły …………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………                                 …………………………………………                                                     

(Data)        (Podpis Dyrektora Szkoły ) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka 

 

………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 
Oświadczam, że: 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym p.n. „Widzę? 

Reaguję! – Jeśli nie Ja, to Kto?”, którego organizatorem jest Dzielnica Bemowo                 
m.st. Warszawy i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy                         
w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  

2. Zapoznał/am/em się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję.  
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego   

dziecka dla celów związanych z procedurą konkursową: imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego, imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora 
wizerunku mojego dziecka  w postaci zdjęć i nagrań audiowizualnych wykonanych                   
w związku z udziałem w konkursie plastycznym p.n. „ Widzę? Reaguję! – Jeśli nie Ja, 
to Kto?”, wyrażam również zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie 
wizerunku mojego dziecka na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych dla celów 
informacyjnych, promocyjnych Organizatora a w szczególności na stronie internetowej 
Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy www.bemowo.waw.pl, w kalendarzu                              
ze zdjęciami najlepszych prac wyłonionych w ramach Konkursu oraz w innych 
materiałach promocyjnych Organizatora. Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda 
na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka obejmuje także 
wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, 
obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku, dowolną techniką bądź za 
pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych celach. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda do w/w celów następuje bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych.  

 
 
 

………………………………….………..  
 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

NA PODSTAWIE ZGODY 

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”), 
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka 
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka przetwarzanych 
w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych 
osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka w zakresie działania Urzędu m.st. 
Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy                     
za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza dane 
osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka na podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka przetwarzane są w zakresie i celu 
określonym w treści zgody, o której mowa w pkt 3. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami 
danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów 
podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których 
Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 

6. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przechowywane od momentu 
dostarczenia prac konkursowych do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do 
momentu rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania kalendarza ze 
zdjęciami najlepszych prac, opublikowania prac na stronie internetowej Urzędu 
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy www.bemowo.waw.pl i demontażu ekspozycji 
prac na terenu Urzędu Dzielnicy Bemowo, a po tym czasie przez okres oraz                           
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,                         
w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań 
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka 
przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; 
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych                                           

– w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku, gdy: 



§ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane, 

§ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych, 

§ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
§ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego  
z przepisów prawa; 

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych                                
– w przypadku, gdy: 

§ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
§ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
§ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 
e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 
następujące przesłanki: 

§ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą 
osobę, 

§ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych 
stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu                               
w Urzędzie m.st. Warszawy danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka Administratorowi ma 
charakter dobrowolny. 

11. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 
 
 

 


