REGULAMIN KONKURSU

Przegląd małych form teatralnych „Dopalacze – ryzykujesz życiem” 2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Tytuł: Konkurs małych form teatralnych „Dopalacze – ryzykujesz życiem”
2. Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Kielcach, Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach, Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne woj.
świętokrzyskiego,
II. CELE KONKURSU:
 Dostarczenie i pogłębienie wiedzy młodzieży nt. zagrożeń zdrowotnych
spowodowanych przez stosowanie substancji psychoaktywnych
 Zwrócenie uwagi młodzieży na skutki zdrowotne i społeczne wynikające z używania
środków psychoaktywnych
 Kształcenie postaw asertywnych w zakresie środków psychoaktywnych.
 Aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych poprzez
stosowanie nowatorskich form działań profilaktycznych
III. ZAKRES TEMATYCZNY:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej formy teatralnej (w postaci: spektaklu
teatralnego, kabaretu, pantomimy itp.) o treściach przekazujących informacje ukazujące
zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania substancji psychoaktywnych. Jednocześnie
treści zawarte w scenariuszach spektakli powinny uświadamiać możliwość uniknięcia
zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu
i promujących zdrowy styl życia.
Maksymalny czas trwania formy teatralnej to 20 minut. Przedstawienia przekraczające
określony czas w regulaminie nie będą oceniane.
IV. UCZESTNICY KONKURSU:
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
1. WARUNKI UCZESTNICTWA
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– Uczniowie wraz z opiekunami przygotowują występ sceniczny o tematyce zgodnej
z punktem III Regulaminu.
Scenariusz występu scenicznego musi być własny i po raz pierwszy wykonywany
podczas konkursu.
– Zespół (grupa uczniów występująca na scenie) nie może liczyć więcej niż 10 osób;
– Opiekunowie zgłaszający uczestnictwo wykonawcy/wykonawców zobowiązani są
dostarczyć kopię tekstu scenariusza występu scenicznego (drogą mailową) do
Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych do dnia 25 września 2019.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów.
2. ETAPY KONKURSU
Festiwal odbędzie się w dwóch etapach:
 powiatowym - organizowanym przez PTH Oddział w Kielcach, Powiatowe Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne w poszczególnych powiatach woj. świętokrzyskiego
 wojewódzkim - organizowanym przez PTH Oddział w Kielcach, Wojewódzką Stację
Sanitarno - Epidemiologiczną Kielcach
3. CZAS TRWANIA KONKURSU
PSSE przesyłają informacje o konkursie do szkół do 19 czerwca.
Finał etapu powiatowego odbędzie się do dnia 25 października.
Finał konkursu odbędzie się 30 października 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach.
4. SPOSÓB ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO ETAPU POWIATOWEGO
/WOJEWÓDZKIEGO
- szkolny koordynator konkursu przesyła pisemne zgłoszenie na formularzu „Zgłoszenie
uczestnictwa w Konkursie małych form teatralnych „Dopalacze – ryzykujesz życiem”
2019 (Załącznik nr 1) do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do dnia 16 września
2019 r.

Powiatowe Stacje zgłoszenia szkoły zakwalifikowanej do etapu wojewódzkiego przesyłają do
25 października 2019 r. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Zbiorczy harmonogram działań:
PSSE informują szkoły o konkursie do 19 czerwca
Szkoły przesyłają zgłoszenia do PSSE do 16 września
Szkoły przesyłają scenariusze spektakli – do 10 października
Szkolenia dla nauczycieli przeprowadzone przez PSSE – do 30 września 2019
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Finały powiatowe - do 25 października
PSSE przesyłają zgłoszenie szkoły zakwalifikowanej do finału wojewódzkiego do WSSE
do 25 października
Finał wojewódzki – 30 października
VI. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
Komisję konkursową powołują koordynatorzy poszczególnych etapów.
Liczba członków komisji nie może być mniejsza niż 3 osoby.
VII. KRYTERIA OCENY
Komisja dokonuje skomasowanej oceny utworów na formularzu (Załącznik nr 2).
 treści prozdrowotne – skala ocen

0 – 5 pkt,

 trafność przekazu/wartości edukacyjne - skala ocen 0 – 5 pkt,
 walory artystyczne - skala ocen 0 – 5 pkt
Uczestnicy/zespoły, które nie spełniają wymagań opisanych w punkcie V.1. nie będą oceniane.
VIII. ZASADY NAGRADZANIA / RODZAJE NAGRÓD
Etap powiatowy – komisja konkursowa przyznaje 3 miejsca (I,II,III)
Etap wojewódzki - komisja konkursowa przyznaje 3 miejsca (I, II, III miejsce). Organizator nie
wyklucza przyznania dodatkowych nagród w formie wyróżnień za wyjątkowe osiągniecia.
IX. POZOSTAŁE USTALENIA





Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie,
o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są w Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty
Zdrowotnej WSSE Kielce, tel. 41 335 96 60.
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X. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców na etapie
powiatowym jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna właściwa ze względu na
miejsce siedziby szkoły zgłaszanego ucznia do przedmiotowego konkursu. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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). Prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem
danych określone są w załączniku nr 5(a) do niniejszego regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców na etapie
wojewódzkim jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, ul.
Jagiellońska 68, 25-734 Kielce. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
3. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: j.jablonska@wsse-kielce.pl
4. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji
przeprowadzenia konkursu.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

sprostowania danych,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
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b) wiek,
c) klasa.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych.
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