
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„BEZNAŁOGOWO, czyli jak żyć zdrowo? ” 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju oraz Miejska Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Gminnego Programu Pro-

filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-

nii na rok 2021.  

2. Celem konkursu jest: 

− zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką profilaktyki uzależnień, 

− promowanie stylu życia wolnego od nałogów,  

− upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych, 

− promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,  

− rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych,  

 

II. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa.  

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój.  

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu promującego postawy 

prozdrowotne, aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz wolny od nałogów styl 

życia.  

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach: 

1) klasy I – III 

2) klasy IV – VI 

3) klasy VII – VIII  

4. Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie. 

5. Dopuszczalny format pracy to A4 lub A3.  

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, bez użycia elementów goto-

wych. 

 

III. Termin i sposób złożenia prac. 

 

1. Prace należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju pokój nr 10 lub prze-

słać pocztą na adres: Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju, ul. Rynek 20, 33-350 Piw-

niczna-Zdrój w terminie do 7 maja 2021 r.   

2. Do złożonej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem ro-

dzica/opiekuna, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.   



 

IV. Ocena prac.  

 

1. Złożone prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez or-

ganizatora.  

2. Prace ocenione będą według następujących kryteriów:  

− zgodność pracy z tematyką,  

− inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,  

− czytelność przekazu,  

− ogólne wrażenia estetyczne. 

3. Organizatorzy przyznają w każdej kategorii nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dy-

plomy za trzy pierwsze miejsca.  

4. W każdej kategorii przewidziane są również wyróżnienia, a także pamiątkowe dyplomy 

i upominki dla uczestników.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.piwniczna.pl  

6. O terminie i sposobie przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni indywidual-

nie.  

 

V. Postanowienia końcowe.  

 

1. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.  

2. Spośród najlepszych prac zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa w formie 

stacjonarnej lub wirtualnej – w zależności od sytuacji epidemiologicznej.  

 

 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji     Burmistrz Piwnicznej-Zdroju 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                      Dariusz Chorużyk 

                        Anna Kulig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piwniczna.pl/


 

Załącznik nr 1  

do regulaminu konkursu plastycznego 

„BEZNAŁOGOWO, czyli jak żyć zdrowo? ” 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

do konkursu „BEZNAŁOGOWO, czyli jak żyć zdrowo? ” 

(Prosimy o czytelne wypełnienie karty) 

 

Dane uczestnika konkursu:  

Imię: …………………………………… Nazwisko: ………………………………………  

Wiek: ……………………. Klasa ……………………… Kategoria: ……………...……..  

Szkoła Podstawowa : ………………………………………..………………………..…….  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

 

Telefon kontaktowy lub e-mail: ……………………………………………………………  

 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………… oświadczam, że:  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym.  

  Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach informacyjno- pro-

mocyjnych związanych z konkursem. 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy plastycznej autorstwa mojego dziecka 

przez organizatorów w celach promocyjno-informacyjnych.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu 

oraz w celach informacyjno-promocyjnych z nim związanych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781)  

 

...................................................................... 

(data i podpis rodzica/opiekuna) 


