REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ
pt. ,,STOP alkoholowi! Bezpieczne wakacje”
§1
Organizator konkursu
Konkurs organizowany jest przez Wydział Promocji Kultury i Sportu Gminy Chełm
przy wsparciu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§2
Cele konkursu
Celami konkursu są:
- promowanie profilaktyki uzależnień od alkoholu wśród młodzieży,
- uświadomienie u dzieci i młodzieży negatywnych konsekwencji wynikających
z nadużywania alkoholu, jego szkodliwego wpływu na organizm,
- promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego
czasu,
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne,
§3
Uczestnicy
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
1. 5 – 7 lat ;
2. 8 – 10 lat;
3. 11 – 15 lat,
§4
Prace konkursowe
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu dowolną
techniką na formacie A4 zgodnie z tematem.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę podpisaną na odwrocie: imię,
nazwisko, wiek.
3. Prace konkursowe należy wysłać lub dostarczyć do dnia 31 lipca 2020 r. (piątek)
na adres:

Wydział Promocji Kultury i Sportu Gminy Chełm
Urząd Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
W kopercie z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”.
4. Wraz z pracą należy przekazać podpisany formularz
zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu,
§5
Przebieg konkursu
1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych grupach
wiekowych oraz dopuszcza się możliwość przyznawania wyróżnień.
2. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora,
oceniać będzie:
- zgodność pracy z tematem
- inwencję, pomysłowość oraz czytelność przekazu
- formę estetyczną oraz technikę wykonania pracy.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05.08.2020r (środa). O sposobie przekazania nagród,
laureatów poinformujemy telefonicznie.
4. Prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w konkursie,
5. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu i terminie
wręczenia nagród za pośrednictwem…,
6. Spośród najlepszych prac zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa,
§6
Uwagi końcowe
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.
3. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Załącznik do regulaminu
Konkursu Plastycznego z zakresu profilaktyki antyalkoholowej
pt. ,,STOP alkoholowi! Bezpieczne wakacje”

Formularz zgłoszeniowy

UCZESTNIK:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………
Wiek:
………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość:
.......................................................................................................................................

OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………
Numer kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA:
1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie
uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział
w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych osobowych oraz danych osobowych
zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej RODO.

Podpis opiekuna

