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I ORGANIZATOR: 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 

II CELE KONKURSU: 

 popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania zażywaniu środków 

odurzających, 

 kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska zażywania narkotyków, 

 zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz  uczniów) w zakresie działań 

ograniczających zjawisko zażywania narkotyków w szkole, 

 promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań  

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zażywania środków odurzających, 

 kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antynarkotykowej skierowanej  

do uczniów szkół ponadpodstawowych.    

III PRZEDMIOT KONKURSU: 

Przedmiotem konkursu będzie stworzenie „MEM-u” („MEM” - termin ten odnosi się 

do dowolnej porcji informacji (zdjęcie z jednozdaniowym przekazem), 

rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci 

społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną 

graficzną i treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem zażywania dopalaczy.  

  

IV ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych woj. 

dolnośląskiego.  

V ORGANIZACJA KONKURSU: 

◦ Konkurs rozpocznie się 15 października 2019 r. i odbywać się będzie na poziomie 

wojewódzkim. 

◦ Informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej KWP we 

Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 

Kuratorium Oświaty. 

◦ Prace koordynuje pedagog/opiekun szkoły lub prawny opiekun, który przesyła 

wykonaną fotografię do Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu.  

◦ Pracę należy przesyłać wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) do 25 stycznia 

2020 r., (pod uwagę będzie brana data wpływu do Wydziału Prewencji KWP  



we Wrocławiu). 

◦ Autorami prac może być 1 lub 2 osoby, które prześlą jedną pracę konkursową,   

◦ Fotografia MEM - u musi zawierać obraz i jednozdaniowy przekaz, pracę należy 

utrwalić na dowolnym nośniku elektronicznym i przesłać do ww. Wydziału KWP 

we Wrocławiu.  

◦ UWAGA!!! 

Praca ma być własnego autorstwa, nie można wykorzystywać zdjęć innych 

autorów publikowanych na stronach internetowych. 

◦ Wszystkie nadesłane prace - fotografie (które wpłyną do Wydziału Prewencji 

KWP we Wrocławiu w terminie do dnia 25 stycznia 2020r. i spełnią wszystkie 

warunki formalne i zgodne z założeniami konkursu) zostaną ocenione przez 

Komisję celem wyłonienia najciekawszego MEM - a profilaktycznego. Zostaną 

wyłonione 3 najciekawsze prace.  

VI MEM powinien opierać się na: 

 podstawowych pojęciach związanych z uzależnieniami od dopalaczy, 

 promowaniu postaw odpowiedzialności za osoby uzależnione, 

 promowaniu zgodnych z prawem zachowań,  

 reakcji w codziennym życiu na ryzykowne zachowania rówieśników, związane  

z zażywaniem dopalaczy.  

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 7 lutego 2020 r., 

natomiast do 30 stycznia 2020r., nastąpi rozstrzygnięcie, a wyniki zostaną umieszczone na 

stronie internetowej organizatorów konkursu.  

Pracę należy przesłać na adres: 

Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu 

Ul. Podwale 31-33 

50-040 Wrocław 

 

lub 

 

na adres email: aneta.pola@wr.policja.gov.pl 
z dopiskiem:  

Konkurs fotograficzny na MEM profilaktyczny, pn. „DOPALACZE-WYPALACZE”  

 

 

 

 



 

VII KRYTERIA OCENY: 

Komisja konkursowa przy zakwalifikowaniu pracy do umieszczenia na stronie FB weźmie 

pod uwagę:  

 zgodność treści MEM-u z założeniami konkursu, 

 wartość artystyczną pracy, 

 oryginalność podejścia do tematu i pomysłu na MEM,  

 wartość merytoryczną i walory edukacyjne MEM-u (możliwość wykorzystania  

w czasie kampanii medialnych).  

VIII SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ: 

W skład komisji:  

 przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu  

 przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. 

IX NAGRODY: 

Dla osób, które wykonały trzy najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody ufundowane 

przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

X  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński  oraz 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski poprzez wspólne 

ustalenie celu i sposobu przetwarzania danych osobowych stają się  

współadministratorami  danych osobowych przetwarzanych w czasie trwania 

konkursu fotograficznego na MEM profilaktyczny pn.: „DOPALACZE-

WYPALACZE”. 

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyło następujących kategorii osób: 

a) uczniów szkół ponadpodstawowych woj.  Dolnośląskiego; 

b) pedagogów/opiekunów uczniów; 

3. Przetwarzanie obejmować będzie następujące dane osobowe: 

a) Imię i nazwisko ucznia, klasa; 

b) Imię i nazwisko nauczyciela; 

c) Nazwa,  adres i dane kontaktowe (telefon, fax, e-mail) szkoły. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu pn.: 

„DOPALACZE-WYPALACZE”. 



5. Współadministratorzy oświadczają, iż w ramach przeprowadzania konkursu 

przetwarzają dane w sposób profesjonalny, posiadają w tym zakresie niezbędną 

wiedzę,  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. 

6. Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odpowiedzialny jest za zapewnienie 

osobie, której dane dotyczą możliwości realizacji jej praw, wynikających z załącznika 

nr 2 Regulaminu, zgodnie z RODO. Niezależnie od ustalenia, osoba taka może 

wykonywać swoje prawa również wobec Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 

który zrealizuje żądania osoby, której dane osobowe dotyczą. 

XI POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

◦ Autorzy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatora. Organizator ma prawo 

do wykorzystania prac w działaniach profilaktyczno – prewencyjnych. 

◦ Prace nadesłane po terminie oraz nie spełniające wymogów regulaminowych  

 zostaną zdyskwalifikowane. 

◦ Kwestie sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga przewodniczący. 

◦ Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

◦ Prace nie mogą naruszać cudzych  praw autorskich  

 

Naczelnik 

    Wydziału Prewencji 

    KWP we Wrocławiu  

 

nadkom. Paweł Adamczak 

               (podpis na oryginale) 

 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela:  

1) nadkom. Aneta Pola 

Koordynator Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej 

Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu 

Tel. 71 340 3772; 

2) Rafał Cetnarowski 

Wydział Bezpieczeństwa UMWD 

Tel. 71 776 94 55 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

                   miejscowość, data 

           ……………………………………………. 

 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na MEM profilaktyczny   

      pn. „DOPALACZE-WYPALACZE”  

Dane szkoły  

 

 Nazwa: ...............................................................................................................................……... 

Adres: ....................................................................................................................................…… 

Tel. .........................................................................................................................................…... 

Fax ...........................................................................................................................................….  

e-mail:.............................................................................................................................………... 

 

imię i nazwisko opiekuna zespołu................................................................….………………… 

Dane autorów pracy: 
 

 (imię i nazwisko, klasa) 

1…………………………………………. 

2…………………………………………. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy  w działaniach prewencyjnych KPP/KWP Wrocław  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KPP/KWP Wrocław 

Oświadczam, że odstępuję od praw autorskich związanych z moją pracą na rzecz KPP/KWP Wrocław  

 

                   .............................................. 

   podpis autora 
 

   .............................................. 
   podpis autora 

 

 



          .............................................. 

   podpis opiekuna 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 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) 

informuję, że: 

 

Tożsamość administratora 

Administratorem Pana/Pani danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą  

we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, adres e- mail: 

marszalek@umwd.pl; oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 

Wrocław; 

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony danych 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani 

/ Pan skontaktować poprzez e-mail:  inspektor@umwd.pl; 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl. 

 

Cele  i podstawa przetwarzania  

Dane  osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu udziału w konkursie fotograficznym na 

MEM profilaktyczny pn.: „DOPALACZE-WYPALACZE” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e; 

 

Czas przechowywania 

Dane  osobowe  Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres organizacji konkursu, jego 

rozstrzygnięcia, a także późniejszego wykorzystania prac w działaniach profilaktyczno –prewencyjnych; 

 

Prawa podmiotów danych 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo do ich sprostowania; 

 

Wymóg podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub dziecka jest dobrowolne, jednak nie podanie ich 

uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie; 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
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