
Załącznik do zarządzenia Nr 104/2019                                  

z dnia 12 września 2019 r.  

                                  Regulamin 

 Konkursu „Pieszy bezpieczny na drodze” 

Konkurs zorganizowany w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH 
ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” 

§ 1                                                                                                                                                
Postanowienia ogólne 

1. Celem Konkursu jest: 

1) kształtowanie właściwych nawyków zachowania się dzieci i młodzieży na drodze oraz 

uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu 

drogowego; 

2) wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa poruszania się na przejściach dla pieszych. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Pieszy bezpieczny na 

drodze”. 

3. Organizatorem Konkursu jest Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

4. Celem i przedmiotem konkursu jest wytypowanie najlepszej pracy plastycznej „Pieszy bezpieczny na 

drodze”.  

5. Organizator przewiduje jedną nagrodę rzeczową za I miejsce i dwa wyróżnienia w konkursie. 

§ 2                                                                                                                              

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych  

z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. 

2. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. 

3. Każdy uczestnik przystępuje do konkursu indywidualnie i może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

Każdy rysunek należy z tyłu opatrzyć imieniem, nazwiskiem, klasą, do której uczęszcza autor, nazwą  

i adresem szkoły, imieniem i nazwiskiem nauczyciela, pod kierunkiem którego przygotowana została 

praca. 

4. Praca konkursowa powinna: 

1) być formatu A3; 

2) być wykonana płaskimi technikami plastycznymi w jednym lub wielu kolorach; 

3) wiązać się z tematem konkursu; 

4) być wykonana samodzielnie. 

5. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć łącznie z pracą pisemne oświadczenie  

przedstawiciela ustawowego (rodzica) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych                            

(załącznik nr 1) w zakresie: 

1) imię i nazwisko ucznia; 

2) nazwa i adres szkoły do której uczęszcza; 

3) klasa do której uczęszcza;  

4) wykorzystanie wizerunku; 



5) wykorzystanie pracy plastycznej w celach promocyjnych i profilaktycznych służących poprawie 

bezpieczeństwa wśród pieszych w mieście. 

 

6.  Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 16 października 2019 r.  w siedzibie Organizatora: Urząd 

Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, parter – biuro 

podawcze z dopiskiem Konkurs „Pieszy bezpieczny na drodze”. 

§ 3  

Postanowienia końcowe 

1. Prace poddane zostaną ocenie komisji konkursowej wyłonionej przez Organizatora. 

2. We wszystkich sprawach spornych decyduje komisja konkursowa. 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 października 2019 r. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie 

bez podawania przyczyny. 

6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, mający siedzibę w Rawie Mazowieckiej 

(96-200) przy Pl. Piłsudskiego 5; 

2) Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: um@rawamazowiecka.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora; 

3) Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

poprzez email iod@miastorawa.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub pod numerem 

telefonu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 46 814 21 80; 

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie; 

5) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; 

6) art. 6 ust. 1 lit. d RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 

której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

7) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego;  

8) w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

9) Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

10) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie                 

z instrukcją kancelaryjną; 

11) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,                                         

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

12) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


