
REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO

"NIE DAJ SZANSY AIDS"

1. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS pod

hasłem "Nie daj szansy AIDS", skierowanej do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

2. Organizatorami konkursu są:

- Starostwo Powiatowe w Lęborku

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku

3. Celem konkursu jest: 

a) Podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych,

b) Kształtowanie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,

c) Propagowanie bezpiecznych zachowań i eliminacja niewłaściwych postaw; 

d) Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.

4. Przedmiot konkursu

Do konkursu można zgłaszać:

- prace wykonane tylko indywidualnie,

- prace wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika i in.,

- format prac: A2 - A3 na materiale podkładowym: papier, karton (mogą być kolorowe), 

- każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.

Prace konkursowe nie mogą wzbudzić agresji lub nietolerancji.

5. Warunki konkursu:
a) uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu

lęborskiego,

b) do konkursu zostaną dopuszczone prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do

problematyki HIV/AIDS,

c) każda praca plastyczna powinna posiadać czytelny opis na odwrocie pracy, zawierający imię

i  nazwisko  ucznia,  klasa,  nazwę  i  adres  szkoły  z  numerem  telefonu,  imię  i  nazwisko

nauczyciela - opiekuna. Należy również dołączyć wypełnioną "zgodę" uczestnika konkursu

(załącznik  1 lub 2).  Uwaga! Nieprawidłowo oznakowane lub nieoznakowane prace,  nie

zawierające pełnych danych wskazanych wyżej, nie będą mogły walczyć o nagrody.

d) prace należy dostarczyć na adres:



 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lęborku

 ul. Gdańska 63, 84-300 Lębork, pokój 27

6. Czas trwania i konkursu

Czas trwania konkursu od 23 września 2019 roku do 15 listopada 2019 roku.

Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do 15 listopada 2019 roku.

7. Kryteria oceny:

Prace będą oceniane pod względem:
• Zgodności z tematem konkursu,
• Pomysłowości i oryginalności plakatu,
• Estetyki wykonania plakatu,
• Czytelności przekazu,
• Wymowy edukacyjno – zdrowotnej.

8. Nagrody w Konkursie

Laureaci  trzech pierwszych miejsc  i wyróżnienia otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez

Starostę Lęborskiego.

O  zakończeniu  konkursu,  miejscu  i  terminie  wręczenia  nagród   laureaci  i  opiekunowie

powiadomieni będą odrębnym pismem lub telefonicznie.

9. Pozostałe ustalenia
• nadesłane prace przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie

prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac w całości lub we fragmentach,
• podpisanie oświadczenia jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich swoich prac

na rzecz organizatorów konkursu (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2),
• niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu,
• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim

udział  na  przetwarzanie  przez  organizatorów  ich  danych  na  potrzeby  konkursu,
w szczególności  na  podanie  imion  i  nazwiska,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europejskiej 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 (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 119/1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

• regulamin  i  "zgoda"  dostępne  są  na  stronie  internetowej  http://www.psse.lebork.pl/
w zakładce Komunikaty 2019 r.,

• dodatkowych  informacji  o  konkursie  udziela  pracownik  Oddziału  Higieny  Dzieci
i Młodzieży oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Lęborku pod nr. tel. 59 862 10 10 wew. 36.

Załączniki:
• Załącznik Nr 1 - Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika  konkursu

na udział w konkursie,
• Załącznik Nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.

http://www.psse.lebork.pl/

