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REGULAMIN 

II edycji 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FILMOWEGO 

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ 

pod hasłem „Dzieciaki dbają o mleczaki”  

 

organizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Zdrowia Jamy Ustnej  

i Zapobiegania Próchnicy pt. „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Tytuł: Wojewódzki Konkurs Filmowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

pod hasłem „Dzieciaki dbają o mleczaki” w ramach Wojewódzkiego Programu 

Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy pt. „Zdrowe zęby mamy 

marchewkę zajadamy” – II edycja. 

 

2. Organizatorzy. 

 Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Szczecinie 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 

       Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 

       ul. Spedytorska 6/7 

       70-632 Szczecin 

 

 Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu. 

 

 Koordynatorzy konkursu: Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni  

w województwie zachodniopomorskim.  
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 Koordynator konkursu z terenu danego powiatu odpowiada za rozpropagowanie 

konkursu, w tym za umieszczenie regulaminu konkursu wraz z Załącznikiem nr 1 na stronie 

BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 

3. Uczestnicy konkursu. 

 Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (2-6 

lat) wraz z rodzicami (opiekunami), dopuszcza się także udział dzieci uczęszczających do 

szkół podstawowych (oddziałów, punktów przedszkolnych, „zerówki”) do 7 roku życia- 

odbiorcy Wojewódzkiego Programu Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy pt. 

„Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”. Ponadto pojedyncze zgłoszenie może 

dotyczyć maksymalnie 2 dzieci (rodzeństwa). 

 

II. CELE KONKURSU. 

1. Cel główny: 

- wzmocnienie roli dziecka i jego rodziców/opiekunów w kształtowaniu zdrowia jamy ustnej. 

2. Cele szczegółowe: 

- zrozumienie przez dzieci potrzeby codziennej, systematycznej dbałości  

o zdrowie jamy ustnej i zębów,    

- zrozumienie przez dzieci znaczenia prawidłowego odżywiania się  

i kontroli stomatologicznych dla zdrowia jamy ustnej, 

- znajomość przez dzieci podstawowych zasad profilaktyki próchnicy, 

- podkreślenie roli rodzica jako wzorca osobowego w kwestii dbałości o stan zdrowia jamy 

ustnej, 

- promocja zdrowego stylu życia, który przejawia się między innymi pięknym  

i zdrowym uśmiechem, 

- popularyzacja treści profilaktycznych związanych ze zdrowiem jamy ustnej u dzieci  

i dorosłych. 

III. ZAKRES TEMATYCZNY. 

Tematyka konkursu dotyczy kształtowania postawy dbałości o zdrowie jamy ustnej  

i stan uzębienia wśród dzieci oraz wzbudzania poczucia odpowiedzialności rodziców 

(opiekunów) za zdrowie swoich dzieci. W szczególności nawiązuje do profilaktyki choroby 

próchnicowej zębów u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (2-6 lat). 
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Konkurs podkreśla rolę rodziców (opiekunów) jako najważniejszych osób kształtujących 

zachowania prozdrowotne związane z higieną jamy ustnej u małego dziecka.    

Zakres tematyczny: 

- nawyki higieniczne związane z troską o zdrowie jamy ustnej, 

- stosowanie zbilansowanej diety (w tym unikanie podjadania między posiłkami, wybór 

odpowiednich napojów),  

- zmniejszenie ryzyka próchnicy w zębach stałych i co równie istotne – w zębach mlecznych, 

- profilaktyka wad zgryzu (prawidłowe żucie, właściwe odżywianie; prawidłowy rozwój 

mowy), 

- zasady prawidłowej higieny jamy ustnej (w tym sposób szczotkowania zębów, dobór pasty 

do mycia, częstość i czas szczotkowania, udział rodzica w czynnościach higienicznych), 

- regularność wizyt u lekarza stomatologa, 

- eliminacja bólu związanego z leczeniem stomatologicznym, 

- zachowania profilaktyczne (unikanie oblizywania sztućców dziecka, popijanie słodkich  

i lepkich pokarmów, „słodki dzień” w tygodniu, szczotkowanie zębów przed snem nocnym), 

- naśladowanie („dziedziczenie”) zachowań higieniczno-dietetycznych od bliskich osób,  

- dbałość o zdrowie jamy ustnej przez kobiety ciężarne i karmiące, 

- znaczenie pełnego uzębienia (problemy z jedzeniem i żuciem, rozwój intelektualny  

i emocjonalny dziecka, funkcjonowanie w społeczeństwie).  

 

IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU. 

1. Warunki uczestnictwa. 

 Uczestnicy konkursu - dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (2-6 lat) wraz  

z rodzicami/opiekunami przygotowują film krótkometrażowy spełniający cel(-e) 

konkursu wymienione w punkcie II. i o tematyce zgodnej z punktem III. 

 Udział w konkursie mogą brać dzieci uczęszczające do placówek realizujących Program 

„Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”. 

 Do wykonanego filmu uczestnicy konkursu załączają tytuł i krótki opis (do 200 słów),  

w jaki sposób dziecko troszczy się o zdrowie jamy ustnej i zębów  

(zaleca się użycie programu Word). 

 Uczestnik konkursu może  przesłać tylko jedno nagranie trwające od 60 sekund do 120 

sekund.  

 rozdzielczość filmu w jakości full HD. 
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 Do konkursu przyjmowane są wyłącznie pliki zapisane w formacie MP4. 

 Organizator konkursu dopuszcza komputerową obróbkę nagrania w programie 

graficznym. 

 Rywalizacja konkursowa odbywa się w jednej kategorii wiekowej – dzieci żłobkowych  

i przedszkolnych w wieku 2-6 lat.  

 W konkursie mogą wziąć udział również dzieci uczęszczające do szkół podstawowych 

(oddziałów, punktów przedszkolnych, „zerówki”) w wieku 2-6 lat. 

 Wykonana praca musi być własnego autorstwa (dziecka i rodzica) i po raz pierwszy 

zgłaszana do konkursu. 

 Nagrania można wykonać za pomocą dowolnego sprzętu do utrwalania (rejestracji) 

obrazów i dźwięków z zachowaniem wymaganej rozdzielczości. 

 Jako podkład muzyczny można wykorzystywać muzykę, która nie jest objęta prawami 

autorskimi lub własną kompozycję. 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

swoich prac przez organizatora konkursu do działań profilaktycznych  

i przetwarzania danych osobowych, wyłącznie na potrzeby organizowanego konkursu 

oraz programu „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”.  

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zgodnie  

z Załącznikiem nr 1 – osobno dla każdego z uczestników.  

 

2. Sposób zgłaszania uczestników. 

Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka i przesyła 

pracę konkursową pocztą tradycyjna w formie elektronicznej - na załączonej płycie  

(CD lub DVD) na wskazany poniżej adres.  

Adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie  

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 

ul. Spedytorska 6/7  

70-632 Szczecin  
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3. Etapy konkursu.  

Konkurs jest jednoetapowy i zostaje ogłoszony w województwie zachodniopomorskim.  

 

4. Czas trwania konkursu. 

Prace konkursowe należy przesyłać do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Szczecinie, Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia na 

wskazany w punkcie IV.2. adres, w terminie od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 7 czerwca 

2019 roku. 

 

O terminie przesyłania prac konkursowych decyduje: 

- data stempla pocztowego lub datownika w kancelarii organizatora konkursu. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach: od 10 czerwca  do dnia 13 czerwca 2019 roku. 

 

Organizator dokonuje wyboru 3 najlepszych prac z terenu województwa i ogłasza 

wyniki konkursu na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Szczecinie www.wsse.szczecin.pl,  w terminie od 13 czerwca do 18 czerwca 2019 roku.  

 

Przewiduje się również możliwość przyznania wyróżnień w miarę posiadanych środków. 

 

V. Skład komisji konkursowej i kryteria oceny. 

Komisja konkursowa zostaje powołana przez organizatora konkursu. 

Liczba członków komisji nie może być mniejsza niż trzy osoby. 

Komisja dokonuje oceny prac konkursowych na Formularzach oceny zgodnie  

z Załącznikiem nr 2.  

 

Kryteria oceny prac konkursowych:  

1. treści prozdrowotne (w filmie i w opisie dbałości o stan zdrowia jamy ustnej i zębów)- 

skala ocen 1-10 pkt. 

2. pomysłowość i kreatywność - skala ocen 1-5 pkt. 

 

Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, co do której istnieją uzasadnione 

wątpliwości, co do jej bezstronności.  

http://www.wsse.szczecin.pl/
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Wyniki prac komisji konkursowej zostaną udokumentowane stosownym protokołem  

z narady komisji konkursowej zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

 

 

VI. Zasady nagradzania / rodzaje nagród. 

Dla autorów najlepszych filmów przewidziano nagrody rzeczowe. 

Komisja konkursowa przyznaje 3 miejsca (I, II, III miejsce).  

Dopuszcza się możliwość przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień w miarę 

posiadanych środków. 

 

VII. Pozostałe ustalenia. 

1. Zgoda na udział w konkursie oznacza znajomość regulaminu konkursu.  

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w  regulaminie.  

6. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn. 

7. Prace złożone do konkursu stają się własnością organizatora konkursu (WSSE  

w Szczecinie) i mogą być przez niego publikowane m.in. w BIP.   

8. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są w Oddziale Oświaty Zdrowotnej  

i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie pod 

numerem telefonu 091-462-40-60 wew. 184 lub pod adresem e-mail: 

ozipz@wsse.szczecin.pl 

 

VIII. Klauzula informacyjna 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r.  Rozporządzenia 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, organizator Wojewódzkiego 

Konkursu „Dzieciaki dbają o mleczaki” tj. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Szczecinie, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, 

że: 
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1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 

dziecka jest Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą  

w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7, zwany dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

2. wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem e-mail: b.brysiewicz@wsse.szczecin.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym 

zakresie niezbędnym do realizacji czynności związanych z konkursem  „Dzieciaki dbają o 

mleczaki” i wykorzystania dostarczonych prac; 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione 

do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, chyba, że przepis 

szczególny stanowi inaczej; 

6. posiada Pani/Pan prawo do:  

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba 

której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów 

administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie 

Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty. 
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IX. Załączniki do regulaminu konkursu. 

1. Załącznik nr 1 – „Zgoda na udział w wojewódzkim konkursie filmowym Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej”, 

2. Załącznik nr 2 – „Formularz oceny prac konkursowych”, 

3. Załącznik nr 3 – „Protokół z narady komisji konkursowej” (F/IT/PT/PZ/01/02/01).  

 

 

 

http://wsse.szczecin.pl/docs/ozipz/Załącznik%20nr%201.doc

