
Regulamin 

Profilaktycznego Konkursu Plastycznego 

„WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”  

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs organizowany jest przez : 

1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie 
 

§ 2 

Cele konkursu 

 Popularyzowanie wśród uczniów tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień, 

 Promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, poprzez upowszechnianie 
wzorców i postaw prozdrowotnych, 

 Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku rodziny, 

 Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczna. 
 

§ 3 

Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Czerwin. 

 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie: 

 Klasy I-III – praca plastyczna w formacie A4 wykonana dowolną techniką 
plastyczną, na temat uzależnień; 
 

 Klasy IV-VIII - plakat w formacie A3 wykonany dowolną techniką plastyczną, autor 
plakatu sam decyduje o treści hasła zamieszczonego na plakacie, ma być ono zgodne 
z hasłem konkursu. 



2. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i 
nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, do której uczęszcza. 

 

3. Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko prace własnego autorstwa uczestników. 

 

4. Prace można składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie. 

 

5. Prace można składać od dnia 28 września 2020r. do dnia 16 października 2020r. 

Prace, które wpłyną po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej. 
2. Komisja oceniać będzie: 

-        zawartość merytoryczną 

-        kreatywność, oryginalność i pomysłowość 

-        formę estetyczną pracy 

3. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Kategoria I – klasy I-III 
 Kategoria II – klasy IV-VI 

4. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej. 
5. Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowane będą ze środków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 23 października 2020r., po czym nastąpi 

wręczenie nagród zwycięzcom. 

§ 6 

Uwagi końcowe 

1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 
2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora. 
3. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego 

udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych - załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 



   Załącznik nr 1 

  

 

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym* …………………………………… 
imię i nazwisko uczestnika  

wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka biorącego 
udział w konkursie pt. „Wolni od uzależnień” organizowanego przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018r. poz. 1000). 

  

…………………………………………… 
                                                                                         data i podpis rodzica/opiekuna prawnego    

  

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie  
i rozpowszechnianie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Czerwinie wizerunku mojego dziecka w formie fotografii, nagrań lub innych form 
utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie. Wizerunek będzie 
rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Gminy 
Czerwin, jak również na portalach informacyjnych współpracujących z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwinie 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie .Oświadczam, że właścicielem 
wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu. 

Akceptuję regulamin konkursu. 
 
 
                                                                                                                                                       
                                                        

                                                                                …………………………………………… 
                                                                                         data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 


