
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie organizuje 

konkurs na rozwiązanie krzyżówki pt. „STOP PRZEMOCY” .  Zapraszamy serdecznie 

uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Niebylec. Przewidziano bardzo 

atrakcyjne nagrody. 

 Zasady udziału w konkursie określa regulamin. 

 

1. Inaczej ciężkie przestępstwo. 

2. Przeciwieństwo nienawiści. 

3. Może powodować raka płuc. 

4. Pozostawanie bez kary. 

5. Rodzice powinni zapewnić je dzieciom. 

6. Może być psychiczna lub fizyczna. 

7. Skazuje przestępców. 

8. Decyzja podejmowana przez sąd. 

9. Wołanie dziecka o pomoc. 

10. Jego nadużywanie prowadzi do przemocy. 

11. Pan w granatowym mundurze. 

12. Gwałtowny wybuch agresji. 

13. Ma wielkie oczy. 

14. Uzależniają i zabijają. 

Litery z pogrubionych pól utworzą rozwiązanie. 



Rozwiązanie krzyżówki 

 

Uczestnik Konkursu …………………………………………………………………………………… 

  (imię i nazwisko, klasa) 

 

                                     …………………………………………………………………………………... 

                                          (adres, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego) 

 

ZGODA  

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

………………………………………………………  

w konkursie na rozwiązanie krzyżówki, organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Niebylcu, z siedzibą pod adresem Niebylec 24, 38-114 Niebylec. 

 

………………………………………….. 

/podpis rodzica/ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ _ __ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

INFOMRMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

TEMAT: ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

1. Kogo dotyczy informacja: Dzieci, rodzice (opiekunowie prawni) dzieci; 

2. Kto wykorzystuje dane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu; 

3. Kontakt: Niebylec 24, 38-114 Niebylec; 

4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@niebylec.com.pl; 

5. Cel wykorzystania: Udział dziecka w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu; 

6. Podstawa prawna: Dobrowolna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a); 

7. Kto może otrzymać dane: Dane osobowe mogą być przekazywane tylko takim podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie 

przepisów prawa i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji ich uprawnienia. Każdy wniosek o udostępnienie danych 

podlega weryfikacji pod względem jego legalności oraz adekwatności żądanego zakresu danych; 

8. Okres przechowywania: Zgodnie z przyjętą Instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt; 

9. Przysługujące prawa: prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia jego danych osobowych. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności z prawem wykorzystania przez GOPS danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Czy muszę podać dane: Nie - Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, jednakże odmowa podania wyżej wymienionych danych 
osobowych będzie jednoznaczna z odmową wzięcia udziału przez w konkursie; 

11. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy; 

UWAGA: Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie ma wpływu na legalność wykorzystania tych danych, które zostało 
dokonane na podstawie tej zgody przed dniem jej cofnięcia.  
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Regulamin krzyżówki  
 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce prasowej (zwanej 

dalej Krzyżówką),  publikowanej w kwartalniku „Głos Niebylca”.  

2. Organizatorem Krzyżówki jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy             

w Rodzinie w działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (zwany dalej 

Organizatorem). 

3. Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie uczniowie z klas 4-8 szkół podstawowych                    

z terenu gminy Niebylec (zwani dalej Uczestnikami).  

4. Każdy Uczestnik Krzyżówki może dostarczyć wyłącznie jedno rozwiązanie, zgodnie 

z załączonym wzorem. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnicy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Organizatora (Administrator Danych Osobowych) w celach związanych z organizacją 

Krzyżówki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

7. Rozwiązania mogą być przesłane pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

38-114 Niebylec 24,  lub dostarczone osobiście na w/w adres. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 

w drodze losowania spośród Uczestników, którzy do dnia 30 października 2020 r.  dostarczą 

prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki wraz ze Zgodą na udział dziecka w konkursie, 

podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego. 

8. Losowanie nagród odbędzie się w siedzibie GOPS Niebylec podczas posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego w dniu 10  listopada 2020 r.  Powołana przez przewodniczącego 

Zespołu komisja konkursowa wylosuje następujące nagrody: 

* jedna nagroda główna – hulajnoga 

* 23 nagrody pocieszenia -  (plecaki, piłki, namioty plażowe, zestawy do badmintona, czapki 

z daszkiem). 

9. Zwycięzcy Krzyżówki zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie. 

10. Odbiór nagrody możliwy będzie w siedzibie GOPS Niebylec  w terminie od 12 do 30 

listopada 2020 r. w godzinach 7.00-15.00. 

11. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 

konkursu.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany 

przepisów prawnych lub z innej istotnej przyczyny.  

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 


