REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jestem cool- mam swoje pasje”
Lokalna kampania edukacyjno-profilaktyczna

Organizowanego
przez Wójta Gminy Jabłonka,
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Jabłonka
oraz
Gminny Zespół pedagogów szkolnych

Cele konkursu:

szerzenie wiedzy na temat szkodliwości i skutków nadużywania alkoholu
kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie
promowanie i upowszechnianie mody na nie spożywanie alkoholu
rozwój postaw asertywnych
stymulowanie aktywności uczniów w życiu szkolnym i gminy – rozwój
i promocja talentów
szerzenie działań profilaktycznych wśród uczniów
organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane
wyróżnione prace
Realizacja założeń programu profilaktycznego „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Regulamin konkursu:

§1

Organizatorem konkursu plastycznego, zwanego dalej Konkursem,
jest Wójt Gminy Jabłonka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Jabłonka
oraz
Gminny Zespół pedagogów szkolnych
§2

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach
profilaktyki uzależnień oraz ogólnopolskiego programu „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”

§3
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych ( klas IV-VII) położonych
na terenie Gminy Jabłonka.

§4
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w jednym przedziale wiekowym :
Uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych tworzą pracę plastyczną:
•

wykonaną dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania itp.),

•

w formacie A 3

•

praca ma przedstawiać pasje, zainteresowania.
Każda szkoła może przekazać pięć najlepszych prac.

§5

Temat pracy powinien akcentować pasję i zainteresowania ucznia i ukazywać korzyści
płynące z nie spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

§6

Treści przedstawione na pracy nie mogą obrażać i naruszać dobrego imienia innych osób
oraz powszechnych norm społecznych.

§7

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie
(nie dopuszcza się prac zbiorowych). Każda szkoła może przekazać pięć najlepszych
prac:

§8

Każda praca musi być dokładnie opisana na odwrocie
(imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa szkoły).

§9
Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenie
rodzica/prawnego opiekuna dziecka zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik 2).

§ 10

Prace należy przekazać Organizatorowi Konkursu do dnia 20.04.2018r. Prace należy składać
w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce.

§ 11

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

§ 12

Komisja Konkursowa oceni pracę uwzględniając następujące kryteria:
•
•

zgodność z tematem

oryginalność i innowacyjność pracy,
•

estetyka pracy.

§ 13

Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej, każda szkoła może przekazać pięć
najlepszych prac:
•

klasy IV - VII szkoły podstawowej

§ 14

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju . Dokładny termin zostanie przekazany
telefonicznie lub mailowo przez organizatora.

§ 15

Konkurs zostanie uwieńczony wystawą , na której zostaną zaprezentowane nagrodzone
prace.
§ 16

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

§ 17

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora Konkursu ,
który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

§ 18

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw
autorskich swoich prac na rzecz Organizatora Konkursu.

§ 19

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

Prace należy dostarczyć do Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce:

ul. Sobieskiego 13
Jabłonka

Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do konkursu profilaktycznego „Jestem cool- mam swoje pasje”.

Zgłaszam udział w konkursie:

Dane autora pracy plastycznej:
Imię: ……………………………………………..
Nazwisko: ……………………………………….
Szkoła: …………………………………………..
Klasa: ……………………………………………

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż:

1) jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem …………………………………………...
[imię i nazwisko uczestnika konkursu],
2) zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu profilaktycznego „Jestem cool- mam swoje
pasje,”. organizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Jabłonka oraz Gminny Zespół Pedagogów Szkolnych i wyrażam zgodę na jego/jej
udział w w/w konkursie zgodnie z postanowieniami regulaminu,

3) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883 z późn. zm.), dla celów konkursu.

4) wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu, autorskich
praw majątkowych do prac konkursowych, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń.

............................................................
(data, czytelny podpis)

