
 
Zadanie „Zdrowo i kolorowo” dofinansowane ze środków Miasta Częstochowy w ramach zadania publicznego: Wspieranie programów  

z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. 

REGULAMIN 

projektu „Zdrowo i kolorowo” realizowanego w ramach zadania publicznego z zakresu 

zdrowia publicznego 

§ 1. Organizator i Partner  

1. Organizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814)  

z siedzibą przy ul. Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie, zwane w dalszej części 

regulaminu Organizatorem.  

2. Partnerem projektu jest Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie Dom Europejski z siedzibą 

przy: Aleja Wolności 46, 42-217 Częstochowa. 

3. Osobą udzielającą informacji na temat zadania jest Klaudia Hardyn, tel. (32) 494 13 19, 

536 453 708, e-mail: hardyn@crl.org.pl. Informacje udzielane są również w biurze 

Organizatora: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach od 7.00 – 

15.00. 

§ 2. Finansowanie projektu 

1. Projekt pn. „Zdrowo i kolorowo” dofinansowany jest ze środków Miasta Częstochowy 

w ramach zadania publicznego: Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania 

patologiom społecznym, realizowanych, przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty.  

2. Udział w projekcie dla zgłoszonych placówek jest bezpłatny.  

§ 3. Cel projektu 

1. Zwiększenie świadomości dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie prowadzenia                                          

zdrowego trybu życia w tym negatywnych konsekwencji związanych z nadużywaniem 

alkoholu. 

2. Zwiększenie zaangażowania nauczycieli z obszaru miasta Częstochowa w prowadzenia 

działań z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyki uzależnień wśród dzieci. 

§ 4. Zasady uczestnictwa w projekcie  

1. Konspekt: 

 Uczestnicy wszystkich zgłoszonych placówek przedszkolnych otrzymają bezpłatne 

książeczki edukacyjne w formie kolorowanek, opracowanych w ramach projektu. 

 Nauczyciele zgłoszonych placówek przeprowadzą zajęcia edukacyjne, które będą  

poświęcone zdrowemu trybowi życia z uwzględnieniem kwestii związanych  

z negatywnymi skutkami nadużywania alkoholu w oparciu o przekazane publikację. 

 Z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych nauczyciele samodzielnie sporządzą 

konspekt, który przekażą Organizatorowi projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu). 

 Wszyscy nauczyciele, którzy przeprowadzą zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem 

kolorowanki oraz przekażą konspekt Organizatorowi otrzymają dyplom uczestnictwa 

w zadaniu. 
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 Najlepszych 5 konspektów zostanie zamieszczonych na stronie Organizatora. 

2. Konkurs plastyczny: 

 Projekt będzie obejmował także konkurs plastyczny dla dzieci, który nauczyciele 

ogłoszą podczas zajęć dotyczących zdrowego trybu życia. 

 Konkurs będzie polegał na przygotowaniu pracy plastycznej związanej z tematyką 

zdrowego trybu życia oraz negatywnych skutkach nadużywania alkoholu. 

 Prace będą mogły być wykonane z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej na 

kartce formatu A4. 

 Koszty związane z przygotowaniem prac plastycznych (farby, kredki, bloki etc.)  

i wysyłką ponosi placówka. 

 Twór musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na 

innych konkursach. 

 Prace wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik nr 3 do 

regulaminu) należy przesłać na adres Organizatora do dnia 30.11.2018 r.  

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 07.12.2018 r.  

 Nazwiska zwycięzców Organizator zamieści na swojej stronie www.crl.org.pl. 

 Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.  

§ 5. Komisja konkursowa 

1. Wyboru trzech najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora konkursu.  

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.  

§ 6. Kryteria oceniania prac 

1. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami: 

 Wartości merytoryczne. 

 Zgodność z tematyką konkursową. 

 Efekt wizualny, techniczna poprawność wykonania. 

 Estetyka pracy. 

§ 7. Podsumowanie zadania i nagrody 

1. Podsumowanie projektu polegać będzie na organizacji jednorazowego spotkania przez 

Centrum Rozwoju Lokalnego na terenie miasta Częstochowa.  

2. Podsumowanie zakładać będzie: 

 Przybliżenie projektu oraz osiągniętych w jego ramach rezultatów w tym prezentacja 

kolorowanki. 

 Nagrodzenie autorów trzech najlepszych prac wykonanych w ramach konkursu 

plastycznego. 

 Wręczenie dyplomów uczestnictwa, a także drobnych upominków dla przedszkolaków, 

którzy uczestniczyli w konkursie.  

 Wręczenie dyplomów dla nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem 

opracowanej w ramach zadania kolorowanki.  
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 Data oraz dokładne miejsce spotkania zostanie zamieszczone na stronie Internetowej 

Organizatora: www.crl.org.pl oraz podane telefonicznie przez Organizatora. 

§ 8. Zasady i przebieg rekrutacji  

1. Uczestnikami projektu mogą zostać wszystkie placówki przedszkolne, na ternie miasta 

Częstochowa, które zgłoszą w odpowiednim terminie chęć udziału w projekcie. 

2. Placówka zainteresowana udziałem w zadaniu zobowiązana jest do poinformowania 

Organizatora o chęci przystąpienia, poprzez przesłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) drogą mailową na adres: 

hardyn@crl.org.pl co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityką 

prywatności. 

3. Zgłoszenia o których mowa w pkt 1, powinny zostać złożone do dnia 09.10.2018 r. do 

godz. 15:00. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po tym terminie nie będą przez 

niego rozpatrywane.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia projektu, o których 

mowa w §6 pkt. 6 i 7. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych                                      

przyczyn. 

2. Reprezentant/nauczyciel uczestników projektu wyraża zgodę na zastosowanie się do 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 11. Polityka prywatności  

Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

− informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych 

1. Centrum Rozwoju Lokalnego tel. 32 494 13 19, mail. crl@crl.org.pl; NIP: 6492261145, 

REGON: 241300267; KRS: 0000 332 814 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

1. Przetwarzamy Twoje dane (imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, 

wiek, stanowisko pracy) w celu realizacji projektu pn. „Zdrowo i kolorowo” na podstawie 

Twojego zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

III Prawo do sprzeciwu 

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 

danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że 
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będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje 

dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 

danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – 

zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

IV. Okres przechowywania danych 

1. Twoje dane osobowe wynikające z pracy przy projekcie pn. „Zdrowo i kolorowo” (imię, 

nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, stanowisko pracy) będą 

przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tym projektem; 

3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług 

możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu 

lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

V. Odbiorcy danych 

1. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom. Do Twoich danych mogą też 

mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, 

informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód. 

2. Twoje dane będą opublikowane na stronach internetowych Organizatora projektu oraz na 

stronach internetowych, na których będą umieszczane informacje dot. projektu pn. „Zdrowo  

i kolorowo”. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5. e) prawo do przenoszenia danych; 

6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w projekcie.  

 


