
   
 

   
 

REGULAMIN II KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO  

“NIE UZALEŻNIENIOM – MÓJ BEZPIECZNY DOM WOLNY OD NAŁOGÓW” 

 

§ 1  

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, 

•  rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, 

•  rozwijanie zdolności manualnych, 

• popularyzacja działań twórczych i poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych. 

 

§ 2  

Organizatorzy: 

Nauczyciele wychowania fizycznego 

§ 3  

Uczestnicy: 

W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim   

w 3 kategoriach wiekowych:  

• klasy I-III – praca plastyczna dowolną techniką*, 

•  klasy IV-VI – projekt maskotki wykonany dowolną techniką*, 

•  klasy VII – VIII – logo konkursu wykonane techniką komputerową lub inną. 

* technika wykonania pracy: rysunek pastelami, kredkami lub farbami, wyklejanka,  

   szkic ołówkiem lub węglem  

§ 4  

Warunki przystąpienia do konkursu:  

1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. 

2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich.  

 



   
 

   
 

§ 5  

Kryteria oceny prac konkursowych: 

+ zgodność z tematem,                 + pomysłowość,                       + oryginalność,                                        

+ estetyka pracy,                            + stopień trudności,                + jakość wykonania. 

 

§ 6 

Termin składania prac:  

1. Zdjęcia prac uczestnicy przesyłają do 29 maja 2020 roku na adres e-mail:  

wychowaniefizycznena5@gmail.com 

2. E-mail powinien zawierać imię i nazwisko, klasę, do której uczęszcza dziecko oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1). 

3. Do 31 maja 2020 roku organizatorzy dokonują oceny prac. 

4. W dniu 1.06.2020 roku na stronie internetowej szkoły, zostaną ogłoszone wyniki konkursu. 

§ 7  

Nagrody: 

1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych trzem najlepszym 

pracom w każdej kategorii. 

2. Nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych zostaną wręczone w trakcie 

zakończenia roku szkolnego.  

3. W dniu odbioru nagrody prosimy o dostarczenie pracy konkursowej. 

§ 8  

Uwagi końcowe: 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.  

2.  Uczestnik wyraża zgodę na (załącznik nr 1): 

a. przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu; 

b. opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej strony imienia    

i nazwiska autora nagrodzonej pracy; 

c. wykorzystane, publikowanie oraz przetwarzanie w działaniach promocyjnych i informacyjno 

- edukacyjnych pracy konkursowej. 

 
Serdecznie zachęcamy 

do udziału w konkursie.  
Nauczyciele Wychowania Fizycznego 
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Załącznik nr 1 

  

  

  

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego 

na przetwarzanie danych osobowych/ upublicznienie wizerunku 

  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

  

…………………………………………………………………………………………..........................…………………………………………………. 

 (imię i nazwisko dziecka) 

zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO, poprzez upublicznienie przez organizatorów imienia i nazwiska oraz wizerunku 

mojego dziecka na stronie internetowej szkoły w celu wyłonienia zwycięzców. 

  

…………………………………..                                                           ……………………………………………………………………….  

Data                                                                                                              Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

  

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej 

przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych  z konkursem, w publikacji 

okolicznościowej, na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w innych formach 

utrwaleń. 

  

…………………………………..                                                           ……………………………………………………………………….  

Data                                                                                                           Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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