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Regulamin plastycznego konkursu 

profilaktycznego pod nazwą 

„Wolni od uzależnień” 
 

I.  Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu będącym działaniem z zakresu promocji zdrowego stylu życia w 

ramach realizacji lokalnych projektów profilaktycznych jest Wójt Gminy Żelazków oraz 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Konkurs jest elementem profilaktyki zawartej w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy 

Żelazków.  

 

II. Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest : 

 Szerzenie wiedzy na temat szkodliwości i skutków jakie niosą nałogi, 

 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie, 

 Rozwój postaw asertywnych, 

 Szerzenie działań profilaktycznych wśród uczniów, 

 Promowanie wolnego od nałogów stylu życia  

 

III. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu 

  

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci mieszkające na terenie gminy Żelazków oraz 

uczące się w placówkach na jej obszarze. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

 Kategoria I – Szkoła Podstawowa klasy I - III 

 Kategoria II – Szkoła Podstawowa klasy IV – V 

 Kategoria III – Szkoła Podstawowa klasy VI - VIII 

3. Prace należy wykonać indywidualnie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich 

4. Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, dopuszczalny format pracy to A4 

lub A3 
6. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika oraz 

podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1 Regulaminu) przez opiekuna prawnego. 

7. Każda  praca  powinna  zawierać na odwrocie dane personalne autora: imię nazwisko, 

klasa,  nazwa szkoły 

 

IV. Termin dostarczenia prac oraz wyniki  

 

Prace należy złożyć do dnia 15.11.2021r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy, Żelazków 138, 

pok. nr 2. Wyniki konkursu, termin oraz miejsce odbioru nagród zostaną ogłoszone do 22 

listopada 2021 na stronie internetowej: www.zelazkow.pl  (zakładka aktualności). 

 

V. Komisja Konkursowa 

 

1. Prace plastyczne dzieci będą oceniane przez specjalnie powołaną Komisję. 

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy dokonanie oceny 

prac plastycznych wykonanych przez dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych i 
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wyłonienie z każdej kategorii trzech najlepszych prac oraz jedno wyróżnienie z każdej 

kategorii. 

3. Kryteria oceny: 

- zgodność pracy z tematyką, 

- oryginalność wykonania 

- pomysłowość 

- forma estetyczna pracy 

 

VI. Nagrody 

 

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej dla autorów 

trzech najlepszych prac, jedną nagrodę wyróżnienia z każdej kategorii wiekowej, oraz 

dyplomy dla zwycięzców i osób wyróżnionych. 

2. Nagrodami są: 

- Kategoria I – I miejsce- globus interaktywny, II miejsce- projektor do rysowania, III     

miejsce - zestaw lego 

         - Kategoria II – I miejsce- opaska sportowa, II miejsce- głośnik, III miejsce- słuchawki  

         - Kategoria III – I miejsce- smart watch, II miejsce- głośnik, III miejsce- słuchawki 

 

 

VII. Uwagi końcowe 

 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu 

2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatora konkursu, 

który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

3. Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie danych 

osobowych jego autora przez organizatorów konkursu. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw 

autorskich swoich prac na rzecz Organizatora konkursu. 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


