
Zarządzenie N r.. .n. r  
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia ; /í-^ ÍV .^ .2 0  19 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Konkursu 
dla Dzieci pod hasłem „112 -  ratuje życie”.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019, poz. 1464) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową do rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Konkursu dla 
Dzieci w grupach wiekowych:

1) uczniowie klas I -  III szkoły podstawowej
2) uczniowie klas IV -  VI szkoły podstawowej
3) uczniowie klas VII -  VIII szkoły podstawowej

pod hasłem „112 -  ratuje życie”, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego:

a) Kierownik Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -  przewodniczący komisji

b) Zastępca Kierownika Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

2) przedstawiciel Kuratora Oświaty we Wrocławiu.

§3.1 .  Do zadań Komisji należy:

- ocena nadesłanych prac według kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu,

- przyznanie wybranym pracom I, II oraz III miejsca, a także przydzielenie nagród 
rzeczowych dla poszczególnych autorów prac w grupach wiekowych:

1) uczniowie klas I - III
2) uczniowie klas IV - VI
3) uczniowie klas VII - VIII

2. Stanowisko Komisji jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 4. 1. Termin posiedzenia Komisji ustala się na dzień 27 stycznia 2020 r.



2. Ogłoszenie wyników konkursu -  do dnia 29 stycznia 2020 r. Wyniki zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

w zakładce CPR-112 Aktualności.

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

4. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół, podpisany przez członków Komisji.

§ 5. Regulamin Konkursu stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wojewody Dolnośląskiego z dnia £ . * /

Regulamin Wojewódzkiego konkursu „112 -  ratuje życie”

Organizator: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
pi. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 

Cel konkursu:
Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 
przez dotarcie do jak największej liczby dzieci w szkołach. Priorytetem jest podkreślenie 
ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska. 
W trosce o bezpieczeństwo ludzi ważne jest aby systematycznie przypominać o zasadach 
korzystania z numeru 112 oraz uświadamiać kiedy, i w jaki sposób należy z niego korzystać. 
Konkurs zwraca uwagę na naukę właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska i kształtowanie odpowiednich zachowań dzieci w obliczu nagłych 
zdarzeń. Z obserwacji można zauważyć, iż poprzez dzieci trafiamy również do ich rodzin, 
co powiększa grono osób potrafiących w odpowiedni sposób użyć numeru - jako 
RATUJĄCEGO ŻYCIE.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych w województwie dolnośląskim 
do dzieci w grupach wiekowych:
1. uczniowie klas I - III
2. uczniowie klas IV - VI
3. uczniowie klas VII - VIII

Warunki konkursu dla uczniów klas I-III
1. Temat prac konkursowych -  „112 -  ratuje życie”.
2. Technika pracy: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż.
3. Każdy uczestnik może przekazać jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową.
4. Dopuszczalny format: A3, A4. Prace nie mogą być oprawione. Prace nie powinny być 

rolowane i składane.
5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory nigdzie niepublikowane 

i niebędące zwycięzcami innych konkursów.
6. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie kartki oraz zawierać 

dołączoną, wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik 
nr 1 do Regulaminu.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy
- metryczki zawierającej: zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka 
w konkursie, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego, dane uczestnika 
konkursu. Metryczkę konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
- oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na 
organizatora konkursu stanowiącego załącznik nr 3

8. U dział w konkursie j est bezpłatny.



Warunki konkursu dla uczniów klas IV- VI
1. Temat prac konkursowych - „ 1 1 2 -  ratuj e życie”.
2. Technika pracy: wiersz, rymowanka.
3. Każdy uczestnik może przekazać jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową. 

Dopuszczalny format: A4 -  wersja drukowana bądź pisana odręcznie. Prace nie mogą 
być oprawione.

4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory nigdzie niepublikowane 
i niebędące zwycięzcami innych konkursów.

5. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie kartki oraz zawierać 
dołączoną, wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik 
nr 1 do Regulaminu.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy
- metryczki zawierającej: zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka 
w konkursie, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego, dane uczestnika 
konkursu. Metryczkę konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
- oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na 
organizatora konkursu stanowiącego załącznik nr 3

7. Udział w konkursie j est bezpłatny.

Warunki konkursu dla uczniów klas VII-VIII
1. Temat prac konkursowych - „ 1 1 2 -  ratuje życie”.
2. Technika pracy: film promujący numer alarmowy, nakręcony kamerą cyfrową, 

telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym.
3. Czas trwania filmu: od 5 min. do 10 min.
4. Nośnik pamięci: płyta DVD/CD, pamięć zewnętrzna.
5. Format zapisu filmu: mp4, wave, wmp.
6. Prace mogą zostać przygotowane w grupach do trzech osób.
7. Każdy uczestnik/każda grupa może przekazać jedną, samodzielnie wykonaną pracę 

konkursową.
8. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory nigdzie niepublikowane 

i niebędące zwycięzcami innych konkursów.
9. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie kartki oraz zawierać 

dołączoną, wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik 
nr 1 do Regulaminu.

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy
- metryczki zawierającej: zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka 
w konkursie, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego, dane uczestnika 
konkursu. Metryczkę konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
- oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na 
organizatora konkursu stanowiącego załącznik nr 3

11. Udział w konkursie jest bezpłatny.



Ocena prac:
Ocena prac będzie przeprowadzona przez komisję powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. 
Termin spotkania komisji ustalono na dzień 27 stycznia 2020 r. Zadaniem komisji będzie 
wybór 3 najlepszych prac, w każdej grupie wiekowej, którym przyznane zostaną miejsca I-III, 
biorąc pod uwagę zgodność z tematem, estetykę, pomysłowość, kreatywność. Stanowisko 
komisji jest ostateczne, od którego nie przysługuje odwołanie.

Terminy:
Przesłanie prac - do dnia 20 stycznia 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -  
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
Posiedzenie komisji konkursowej -  27 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie wyników konkursu -  do dnia 29 stycznia 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na 
stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakładce CPR- 
112. Ponadto opiekunowie zwycięzców konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. 
Wręczenie nagród -  dnia 11 lutego 2020 r. (Europejski Dzień Numeru Alarmowego) 
w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu.

Nagrody:
Organizator konkursu zapewnia nagrody rzeczowe dla autorów 3 najlepszych prac.

Uwagi końcowe:
1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
2. Nienagrodzone prace przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia 

konkursu, a po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Nagrodzone prace będą przechowywane przez okres 1 roku, a po tym terminie zostaną 

komisyjnie zniszczone.
4. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację( prezentowanie 

publicznie w dowolny sposób, w tym miedzy innymi w intemecie) pracy konkursowej, jego 
wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości w której mieszka lub szkole do 
której uczęszcza w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.

5. Prace niespełniające wymagań przewidzianych regulaminem nie podlegają ocenie.
6. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. Link do adresu internetowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 

(http://www.duw.pl/czk) w zakładce CPR-112.
8. Nagrodzone prace zostaną udostępnione do prezentacji dolnośląskim mediom oraz 

na stronie http://www.duw.pl/czk ) w zakładce CPR-112 oraz na stronie 
https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-l 12

9. Niniejszy Regulamin oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2 i załącznik nr 3 są dostępne na 
stronie http://www.duw.pl/czk) w zakładce CPR-112.

10. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach 
związanych z przeprowadzanym konkursem.

11. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

http://www.duw.pl/czk
http://www.duw.pl/czk
https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-l
http://www.duw.pl/czk


12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
13. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest: Aneta Pajek, tel. 71 340 66 82, 

adres e-mail: a.pafek(a),duw.pl

Załącznikami do Regulaminu są:
1) Karta zgłoszenia uczestnika konkursu.
2) Metryczka, którą muszą wypełnić rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika konkursu.
3) Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na organizatora konkursu.



Załącznik nr 1 -  Karta zgłoszenia uczestnika
Wojewódzki konkurs „112 -  ratuje życie"

Dane autora pracy
IMIĘ :

NAZWISKO:

WIEK:

Dane Szkoły
Nazwa:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Powiat: Województwo:

Imię i nazwisko nauczyciela: Numer telefonu nauczyciela:

ZGO D A

na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych przez Administratora, którym jest 
Wojewoda Dolnośląski, wykonującego swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, w zakresie : imienia i nazwiska oraz numeru 
telefonu, w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu „112-ratuje życie".

Podpis nauczyciela/opiekuna

Informujemy, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców 
Warszawy 1.

• Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, pok. 2145, e-mail: iod@duw.pl.

® Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „112- ratuje życie” w tym w celu publikacji
na stronie internetowej oraz na profilach Urzędu w mediach społecznościowych, a także udostępnianie uczestnikom 
i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielanej zgody lub w oparciu 
o umowę powierzenia.

® Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. a. RODO.
• Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi 3 miesiące.
• Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia przenoszenia danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa krajowego.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
® M a Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• M a Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, któiym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych jest dobrowolne.
• W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uwzględnienie pracy konkursowej.
® Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

mailto:iod@duw.pl




Załącznik nr 2 -  Metryczka

*Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs
METRYCZKA PRACY

IMIĘ 1 NAZWISKO AUTORA PRACY

NAZWA 1 ADRES SZKOŁY

IMIĘ 1 NAZWISKO RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 
TELEFON KONTAKTOWY

ZGO DA

na przetwarzanie danych osobowych

(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)

Wyrażam dobrowolną zgodą na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych przez Administratora, którym jest 
Wojewoda Dolnośląski, wykonującego swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców W arszawy 1, w zakresie : imienia i nazwiska autora pracy, 
imienia i nazwiska rodzica -opiekuna prawnego oraz numeru telefonu, wizerunku laureata konkursu w celu niezbędnym 
do przeprowadzenia konkursu „112-ratuje życie",

Data, czytelny podpis.................................................................

Data, czytelny podpis.

Informujemy, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców 
Warszawy 1.

• Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, pok. 2145, e-mail: iod@duw.pl.

•  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „112- ratuje życie” w tym w celu publikacji 
na stronie internetowej oraz na profilach Urzędu w mediach społecznościowych, a także udostępnianie uczestnikom 
i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów praw ą udzielanej zgody lub w oparciu 
o umowę powierzenia.

• Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. a. RODO.
• Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi 3 miesiące.
• Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia przenoszenia danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa krajowego.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• M a Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• M a Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
•  Podanie danych jest dobrowolne.
• W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uwzględnienie pracy konkursowej.
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

mailto:iod@duw.pl




OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU MAJĄTKOWYCH PRAW 

AUTORSKICH NA ORGANIZATORA KONKURSU

Ja niżej podpisany/a ............................................................................ jako przedstawiciel ustawowy

dziecka/opiekun prawny dziecka .............................................................................. , będącego autorem

pracy konkursowej -  zwanej dalej „ utworem” zgłoszonej przez szkołę:

Załącznik nr. 3

klasa :................., do Wojewódzkiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 

(zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych 

praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest 

autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako przedstawiciel ustawo wy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, wraz z zezwoleniem na wykonywanie praw 
zależnych do utworu.

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego 
oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu 
i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju 
i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie 
prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;

b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi 
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej.

(data i podpis - przedstawiciel ustawowy 

autora/opiekun prawny autora)

(data i podpis Organizatora)




