
 

 

 

Regulamin Konkursu „Jesień w lesie grzyby niesie” – X edycja konkursu plastycznego organizowanego  

w ramach realizacji interwencji nieprogramowej „Profilaktyka zatruć grzybami” 
 

1. Postanowienia ogólne 

 Hasło konkursu: „Jesień w lesie grzyby niesie” 
 Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu                                        

2. Cel główny konkursu - popularyzowanie wiedzy o grzybach i zasadach udanego grzybobrania.  

      Cele szczegółowe: 
 pogłębienie wiedzy na temat najbardziej popularnych gatunków grzybów występujących w lasach powiatu 

olkuskiego, 
 wzrost poziomu wiedzy na temat zagrożeń zdrowia i życia po spożyciu grzybów niejadalnych/trujących,  
 uświadomienie znaczenia posiadania umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów jadalnych od niejadalnych  

i trujących. 
 

3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I – III szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego 

4. Zakres tematyczny:  
    Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do popularyzowania wiedzy o grzybach  

5. Zasady przeprowadzenia konkursu  
 Zadania dla uczestników konkursu: 
Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane techniką dowolna, w formacie dowolnym. Do prac 

konkursowych mogą zostać wykorzystane zdjęcia wykonane np. podczas rodzinnego grzybobrania. 
UWAGA! Każda placówka może złożyć maksymalnie 5 prac. Każdy uczestnik może wziąć udział oddając  

1 pracę. 

Sposób przekazania prac: osobiście lub przesyłką – do dnia 07.11.2022 r. na adres:  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 13 A, 32-300 Olkusz 

 Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie etapu powiatowego konkursu: pracownicy Oświaty Zdrowotnej  

i Promocji Zdrowia PSSE w Olkuszu oraz komisja konkursowa  

 Czas trwania konkursu 

         - etap szkolny: 03.10.2022 r. - 07.11.2022 r. 
                  - etap powiatowy: 07.11.2022 r. – 30.11.2022 r. 
          O terminie uroczystego podsumowania konkursu Organizator poinformuje odrębnym pismem. 

 Sposób opisania prac konkursowych:  
Każda zgłoszona praca na odwrocie musi być podpisana czytelnie (drukowanymi literami). Dane powinny zawierać: 

imię i nazwisko autora pracy, klasę, adres placówki. UWAGA!  Praca plastyczna złożona na konkurs może mieć 

tylko jednego autora.  

Do każdej pracy konkursowej przekazanej do PSSE w Olkuszu należy dołączyć podpisaną zgodę przedstawiciela 

ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia (Załącznik Nr 2) oraz zgodę na 

wykorzystanie wizerunku (Załącznik Nr 3) 

Przekazanie zgody na udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Kryteria oceny  
Prace oceniane będą pod względem zgodności z tematem, komunikatywności dla odbiorcy, zainteresowania 

przekazem, estetyki pracy.  
 

7.  Komisja konkursowa 
    W skład komisji konkursowej na poziomie powiatowym wchodzą min. 3 osoby 

8. Zasady nagradzania 
 Liczba laureatów: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia 
 Nagrody: W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy za udział dla 

wszystkich uczestników oraz placówek nauczania i wychowania 

Lista laureatów wskazująca: imię i nazwisko laureata wraz z nazwą szkoły, do której uczęszcza uczeń i zdjęcia 

z uroczystego podsumowania konkursu zostaną umieszczone: 
  na stronie internetowej PSSE w Olkuszu,  
  na łamach Przeglądu Olkuskiego. 

 

9. Informacja  
Załącznik Nr 2 - Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia 
Załącznik Nr 3 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku   



 

Załącznik Nr 2 
 

F/IT/PT/PZ/01/02/02  
Data wydania: 29 -01-2013 

Strona 2 (1) 

 

 

 

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA 

UDZIAŁ  

W KONKURSIE, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA 

 

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

               (miejscowość, data) 
 

 

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel 

ustawowy................................................................................. 
  (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie             Jesień w lesie grzyby niesie 
                                                                                                         (nazwa konkursu) 

 

na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca  jest  wynikiem własnej  
 

twórczości...............................................................................................................................................

... 
                                                                           (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została/y 

zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce. 

 

.................................................................... 
                      (podpis przedstawiciela ustawowego) 

* właściwe podkreślić 

 

 Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Al. 1000-

lecia 13 A, adres e-mail: sekretariat.psse.olkusz@sanepid.gov.pl, nr telefonu: (32) 7545720, adres skrytki na 

ePUAP:k4msy7n68q/ skrytka. 
 We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać 

informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

iod.psse.olkusz@sanepid.gov.pl dzwoniąc pod numer: 662426034  lub listownie i osobiście pod adresem siedziby 

Administratora Danych. 
 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby poinformować Panią/Pana o podjętych przez nas działaniach.  
 Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem. Państwa dane w przypadkach ściśle 

określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom. 
 Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych; 

sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne; 

ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z 

Państwa szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. 

Stawki 2,  

00-193 Warszawa. W celu realizacji praw prosimy o złożenie wniosku w formie pisemnej na adres e-mail: 

iod.psse.olkusz@sanepid.gov.pl 
 Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 



 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu                   Załącznik Nr 3                                                                                                                                   

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 13A 

tel. 32/ 754 57 20 
 ………………………………, dnia………………………… 

 (Miejscowość)   (data)  
  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
  
  Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  
 
………………………………………………………………………. w postaci zdjęć zarejestrowanych 
   (imię i nazwisko dziecka )  
 
podczas konkursu „Jesień w lesie grzyby niesie” w celu promocji działań Powiatowej Stacji  
 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu poprzez umieszczenie: 
 
 na stronie internetowej PSSE w Olkuszu 
 na łamach przeglądu Olkuskiego* 
 w siedzibie PSSE w Olkuszu*. 
 
Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana z zachowaniem formy pisemnej. 

*niewłaściwe skreślić 
 

 
.……………………………………………….    

(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)  
 

 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Al. 

1000-lecia 13 A, adres e-mail: sekretariat.psse.olkusz@sanepid.gov.pl, nr telefonu: (32) 7545720, adres skrytki na 

ePUAP:k4msy7n68q/ skrytka. 
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać 

informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

iod.psse.olkusz@sanepid.gov.pl dzwoniąc pod numer: 662426034  lub listownie i osobiście pod adresem siedziby 

Administratora Danych. 
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby poinformować Panią/Pana o podjętych przez nas działaniach.  
4. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem. Państwa dane w przypadkach ściśle 

określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom. 
5. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych; 

sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub 

niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn 

związanych z Państwa szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji praw prosimy  

o złożenie wniosku w formie pisemnej na adres e-mail: iod.psse.olkusz@sanepid.gov.pl 
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 

 

 

 


