
 

          

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO  NA PLAKAT  
pt. „DZIĘKUJĘ JA SIĘ NIE TRUJĘ” 

 
1. Opis 

 
Konkurs jest jednym z zadań Programu edukacyjno-profilaktycznego „NIE – dla 
ULAEŻNIEŃ”. Głównym założeniem Programu jest kształtowanie postaw negujących 
dzisiejsze uzależnienia przede wszystkim od narkotyków i dopalaczy, które uznawane są za 
środki zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu.  
Konkurs skierowany jest do młodzieży, która będzie mogła wyrazić swój protest przeciwko 
tym substancjom. 
 
2. Organizator 
 
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Postominie. 

 
3. Cel konkursu 

- propagowanie walki z substancjami uzależniającymi (narkotyki i dopalacze),  
- uświadomienie młodzieży negatywnych aspektów wynikających z zażywania dopalaczy i     
  narkotyków,  
- prezentacja twórczości młodzieży. 
 
4. Warunki uczestnictwa 
 
- przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną plakatu w formie A3 
o tematyce nawiązującej do hasła „DZIĘKUJĘ ja się nie TRUJĘ”, 
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, 
- wraz z przekazaniem podpisanej pracy imieniem i nazwiskiem, należy przekazać podpisany   
  formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu, 
- prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w konkursie, 
- nie przyjmujemy prac zbiorowych, 



- przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora, 
- organizatorom przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach w     
  środkach masowego przekazu, a także prawo do wykorzystania tych prac bez zobowiązań   
  finansowych wobec laureata, 
- nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w Centrum Kultury i Sportu w   
  Postominie. 
 
5. Zgłoszenie do konkursu 
 
- prace konkursowe należy składać w Urzędzie Gminy w Postominie pok. 24 
- prace należy dostarczyć w terminie do 15 listopada 2019 r., 
- uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu wraz z wystawą prac odbędzie się podczas   
  V Przeglądu Form Artystycznych w Centrum Kultury i Sportu w Postominie w dniu 
28 listopada 2019 r. 
- ogłoszenie wyników konkursu opublikowane zostanie na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Postominie www.postomino.pl 
 
7. Kryteria oceny prac konkursowych 
  
- prace będą oceniane wg. kategoriach wiekowych: 
  a) do 9 lat 
  b) od 10 do 12 lat 
  c) od 13 do 15 lat 
  d) powyżej 15 lat 
 
- zgodność z tematem konkursu,  
- kreatywność, oryginalność, pomysłowość i formę estetyczną pracy,  
- czytelność przekazu i jego wymowa edukacyjno-zdrowotna, 
- zastosowanie się do przepisów niniejszego regulaminu, 
- Jury, które dokona oceny prac zostanie wybrane przez Wójta Gminy Postomino 
 
8. Nagrody 
 
- przyznane zostaną 3 nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz po 1 wyróżnieniu. Dla   
wszystkich uczestników dyplomy.  
 
9. Pozostałe ustalenia: 

- decyzja Jury, co do wyboru plakatów jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
- niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
- w sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 
- organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyny. 
- regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.postomino.pl  

 
10. Załączniki do regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego uczestnika. 
  

http://www.postomino.pl/
http://www.postomino.pl/


                        
 

           Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego   
                                                                                       na plakat pt. „DZIĘKUJĘ ja się nie TRUJĘ” 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

UCZESTNIK: 
 
Imię i Nazwisko  
 
……………………………………………………………………………………....................... 
Data urodzenia  
 
……………………………………………………………………………………....................... 
Nazwa szkoły, świetlicy, inne  
 
……………………………………………………………………………………....................... 
 
OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO: 
 
Imię i Nazwisko 
……………………………………………………………………………………....................... 
Adres zamieszkania , telefon 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
OSWIADCZENIE UCZESTNIKA LUB  OPIEKUNA PRAWNEGO: 
 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana samodzielnie i jest on jej 
jedynym autorem. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na 
udział w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu moich danych 
oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2019.1781 t.j. ) 

 
……………………………………………….                             ……………………………………………… 
    (miejscowość, data)                                                                             ( czytelny podpis uczestnika  
                                                                                                                       lub opiekuna   prawnego) 

https://sip.lex.pl/#/act/18722262/2630854?directHit=true&directHitQuery=USTAWA%20O%20OCHRONIE%20DANYCH%20OSOBOWYCH
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