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I. ORGANIZATOR 

 

Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ul. Winna 9 w Elblągu 

 

 

II. CEL KONKURSU 

 

• profilaktyka i ograniczanie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci  

  i młodzieży 

• budowanie świadomych postaw wobec przemocy i krzywdzenia w tym 

  dzieci 

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Konkurs ogłoszony jest w ramach edukacji społecznej dostarczającej 

wiedzy o zjawisku krzywdzenia, w tym dzieci i sposobach radzenia sobie 

z tym problemem.  

 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy dowolną techniką graficzną 

w formie „MEM-u” profilaktycznego o tematyce przeciwdziałania 

cyberprzemocy pod hasłem „Jak walczyć z cyberprzemocą”. Termin 

„MEM” odnosi się do dowolnej porcji informacji-frazes, grafika, 

koncepcja, która rozpowszechnia się pomiędzy powielającymi ją 

osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów lub 

forów internetowych, który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę 

dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą i możliwości 

przeciwdziałania temu zjawisku.  

 

IV. ADRESACI KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych w 

Elblągu. 

 

V. ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs odbywać się będzie pośród wszystkich uczniów szkół podstawowych 

w Elblągu z klas VI-VIII. 

2. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

 

 

 



                                                            
 

 

3. MEM profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania cyberprzemocy pod hasłem 

„Jak walczyć z cyberprzemocą” może być przygotowany w dowolnej formie 

graficznej.  

 

4. Pracę należy utrwalić w formacie jpg. na dowolnym nośniku elektronicznym 

oraz z formie papierowej w kolorze i przesłać za pośrednictwem szkoły lub 

rodzica wraz z Kartą zgłoszeniową (zał. nr 1), podpisaną przez 

rodzica/opiekuna prawnego w terminie do dnia 31 października 2021r. do 

Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na adres: Elbląskie Centrum Usług 

Społecznych, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, z dopiskiem: „konkurs MEM” lub 

złożyć w wyznaczonym terminie w Punkcie Przyjęć Klienta (wejście od strony 

ul. 12 Lutego) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Decyduje data wpływu pracy do siedziby organizatora konkursu.  

 

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 

prezentowanie pracy na stronach internetowych Elbląskiego Centrum Usług 

Społecznych oraz w publikacjach przez niego wydawanych. 

 

6. Organizator ma prawo do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności 

poinformowania o tym autora pracy, która narusza obowiązujące przepisy 

prawa, w tym prawa i uczucia osób trzecich, zawiera treści powszechnie 

uznawane za niewłaściwe społecznie, np. obraźliwe, nawołujące do przemocy, 

i agresji, wulgarne itp.). 

7. Prace złożone na konkurs nie będą odsyłane.  

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 listopada 2021r. 

2. Nadesłane prace na konkurs będą oceniane przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora. 

3. Rodzice/opiekunowie laureatów oraz szkoła do której uczęszczają laureaci 

zostaną powiadomieni o wygranej w formie telefonicznej.  

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

VII. KRYTERIA OCENY PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS 

 

1. Tematyka pracy zgodna z założeniami konkursu. 

2. Wartość artystyczna pracy. 

3. Wartość merytoryczna, edukacyjna, profilaktyczna wykonanej pracy 

4. Pomysłowość wykonania pracy, oryginalne ujęcie tematu MEM-u. 



                                                            
 

VIII. NAGRODY DLA LAUREAUTÓW 

 

1. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe autorom prac za zajęcie I 

miejsca oraz II miejsca i III miejsca w konkursie.  

 

2. Rodzice/opiekunowie laureatów oraz szkoły zostaną powiadomione 

telefonicznie o terminie i sposobie wręczenia nagród. 

 

IX. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) poprzez dokonanie zgłoszenia 

oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz 

prawa pokrewne do przesłanej pracy. 

2. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) upoważnia nieodpłatnie Organizatora 

konkursu do korzystania z pracy w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie 

w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i 

pozostałych mediach Organizatora, w ramach obszarów działania Organizatora. 

3. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na oznaczenie 

autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

4. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikowanie i 

rozpowszechnianie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, 

miejscowość, nazwa szkoły i klasy do której uczestnik należy.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji 

wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych 

związanych z organizowanym konkursem, a Uczestnik konkursu (jego opiekun 

prawny) zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas 

spotkania wręczenia nagród.  

6. Uczestnik (jego opiekun prawny) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za 

korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne 

przypadki publicznego udostępniania prac. 

 

X. DANE OSOBOWE 

 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora konkursu, podanych w karcie zgłoszenia 

zgodnie z art.13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO. 

2. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez 

Organizatora konkursu tj. Elbląskie Centrum Usług Społecznych ul. Winna 9, 82-

300 Elbląg, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: e-mail: ecus@ecus.pl oraz telefonicznie pod nr 55 625 61 00 

3. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą wykorzystywane w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach 

konkursu oraz publikacji ich prac na stronie internetowej Organizatora konkursu 

oraz z mediach.  

4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres 

trwania kampanii społecznej przeciw przemocy w tym wobec dzieci i młodzieży 

oraz po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: dostępu 

do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są 

nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6.  Elbląskie Centrum Usług Społecznych nie zamierza przekazywać danych 

osobowych uczestników konkursu do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału 

w organizowanym konkursie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
   

                                                                                                 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału w konkursie na MEM profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania 

cyberprzemocy pod hasłem „Jak walczyć z cyberprzemocą” 

1. DANE AUTORA 

Imię i nazwisko 

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

Wiek………………….. 

2. NAZWA I ADRES SZKOŁY…………………………………………………………………………………………… 

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

Klasa…………………… 

Telefon kontaktowy do szkoły/wychowawcy szkolnego……………………………………………………… 

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

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekuna prawnego………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu………………………………………………………………….. 

                                                                                          (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

Niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na 

MEM profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania cyberprzemocy pod hasłem „Jak walczyć z 

cyberprzemocą”, organizowany przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 

w Elblągu. 

Jednocześnie: 

-wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i do celów 

promocyjnych konkursu, na stronach internetowych organizatora 

 

 

 

 

 



                                                            
 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i klasy której jest uczniem, miejscowość 

zamieszkania) do celów wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (RODO) oraz ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1781), 

- wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

- dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie na potrzeby w/w konkursu i związanych z nim 

wydarzeń, 

- podanie danych jest dobrowolne 

- mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania 

- potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu na MEM profilaktyczny o tematyce 

przeciwdziałania cyberprzemocy pod hasłem „Jak walczyć z cyberprzemocą” i akceptuję 

wszystkie jego zapisy. 

 

 

………………………………………….                                                 …………………………………………….. 

 data                                                                                       podpis rodzica/opiekuna prawnego 

       uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
 


