KONKURS PLASTYCZNY
"STOP DOPALACZOM"
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
§1
Organizatorzy konkursu
Organizatorem Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we
Włocławku oraz Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w ramach
akcji profilaktycznej „Szkoła bez dopalaczy”. Konkurs zorganizowany jest w ramach
ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Dopalacze kradną życie”.
§2
Tematyka konkursu
Uczestnicy konkursu tworzą plakat profilaktyczny pod hasłem: “STOP DOPALACZOM".
Treść pracy konkursowej powinna nawiązywać do zagrożeń związanych z używaniem
tzw. „dopalaczy” oraz ukazywać alternatywne zachowania i wybory. Praca ma wyrażać
sprzeciw wobec używania tzw. “dopalaczy”.
§3
Cel konkursu
− Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii
oraz integracją społeczną osób uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.
− Podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji
wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności
dopalaczy.
− Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu oraz kształcenie umiejętności
posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
− Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych
technik plastycznych.
− Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń.
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§4
Uczestnicy
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach - dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lipnowskiego.
§5
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu zawierającego hasło
promujące „Stop dopalaczom” w dowolnej technice plastycznej.
2. Treść umieszczona na plakacie winna zawierać przekaz nawiązujący do myśli
przewodniej konkursu.
3. Do każdej pracy powinny być załączone: Karta zgłoszeniowa uczestnictwa
(załącznik nr 1), Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na
Organizatora Konkursu Plastycznego „STOP DOPALACZOM” (Zespół Szkół
Technicznych
im. Ziemi Dobrzyńskiej, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno) oraz przetwarzaniu danych
osobowych (załącznik nr 2), w przypadku ucznia niepełnoletniego, także Zgoda
rodzica na udział w konkursie ucznia, który nie ukończył 18 roku życia (załącznik nr
3).
§6
Harmonogram konkursu
1. Nadsyłanie prac do 11 grudnia 2015 r. na adres: Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi
Dobrzyńskiej, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno.
2. Ocena i ogłoszenie wyników nastąpi 15 grudnia 2015 r.
3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 grudnia 2015 r. podczas warsztatów
profilaktycznych „Szkoła bez dopalaczy”, które odbędą się w Zespole Szkół
Technicznych w Lipnie.
§7
Ocena prac
1. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
w każdej kategorii wiekowej. W skład Komisji Konkursowej wchodzą specjaliści
w dziedzinie plastyki.
2. Komisja oceniać będzie:

− zawartość merytoryczną,
− kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
− formę estetyczną pracy.
3. Pracom konkursowym, które w ocenie jury spełniają założenia zgodne z tematyką
konkursu będą przyznane I, II i II miejsce w każdej kategorii wiekowej.
4. Nagrody zostaną przyznane i wręczone uczestnikom konkursu.
5. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.
§8
Uwagi końcowe
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane
w działaniach informacyjno - edukacyjnych na terenie szkoły.
3. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie p. Anna Ślusarczyk

(a.slusarczyk@onet.eu), Małgorzata Spisz (gosia.spisz@o2.pl).
§9
Prawa autorskie
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych
przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury
osobistej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do pokazów konkursowych i ich publikowania
w celach promocji.
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