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REGULAMIN 

konkursu na projekt graficzny pod hasłem 

„PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?” 

 

 Projekt graficzny - to proces tworzenia przemyślanych  kompozycji, złożonych z liter 

oraz ilustracji (zdjęć, rysunków), które wykorzystując wybrany nośnik informacji, 

tworzą konkretny przekaz wizualny. 

  

I.  Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Poznaniu.  

2. Partnerzy: Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - Odział Terenowy 

w Poznaniu, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty 

 i Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V ze szkół podstawowych  

województwa wielkopolskiego. 

4. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu graficznego o tematyce 

antytytoniowej, który zostanie wykorzystany na  materiale promocyjnym 

(nadruk na koszulce, kubku i in.).  

5. Konkurs organizowany jest  we współpracy z powiatowymi stacjami  

sanitarno-epidemiologicznymi (PSSE) na terenie województwa 

wielkopolskiego.   

 

II. Cel konkursu 

1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu. 

2. Promowanie niepalenia. 

3. Kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy. 
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III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V ze szkół podstawowych 

województwa wielkopolskiego. 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty  

nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio 

niepublikowane.  

3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.  

4. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. 

 

IV. Ramy czasowe  

1. Etap szkolny   -  16.02.2015r. - 31.03.2015r. 

2. Etap powiatowy  -  27.04.2015r. 

3. Komisja konkursowa WSSE   - 11.05.2015r. 

4. Etap wojewódzki   -  29.05.2015r. 

 

V. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

1. Zadania dla uczestników konkursu:  

 zadaniem konkursowym  jest przygotowanie projektu graficznego o tematyce 

antytytoniowej, który powinien przewidywać możliwość wszechstronnego 

wykorzystania w celach promocyjnych, 

 projekt nadruku powinien być zgodny z tematyką antytytoniową, powinien 

dotyczyć negatywnych skutków palenia papierosów i pozytywnych aspektów 

niepalenia tytoniu,  

 technika plastyczna - rysunek w wersji czarno – białej lub kolorowej, bez 

użycia grafiki komputerowej, 

 format   jednostronny - arkusz A4. 

 

2. Osoby/zespoły organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie 

poszczególnych etapów: 
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 etap szkolny – szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, nauczyciele 

plastyki, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i in.,   

 etap powiatowy - pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa 

wielkopolskiego, nauczyciel plastyki, przedstawiciel samorządu lokalnego i in.,  

 etap wojewódzki – przedstawiciele:  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Poznaniu, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, 

Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, plastyk.    

 

3. Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu: 

 z etapu szkolnego do etapu powiatowego przechodzą laureaci I miejsca  

z poszczególnych szkół, 

 z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego przechodzą laureaci I miejsca  

z każdego powiatu. 

 

4. Sposób przesyłania prac:  

 z etapu szkolnego na etap powiatowy - szkoły przesyłają 1 pracę  

do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu – Oddział 

Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań.  

Termin nadsyłania prac konkursowych – do dnia 10.04.2015r. 

 z etapu powiatowego na etap wojewódzki – każda PSSE przesyła 1 pracę 

/ wyjątek stanowi PSSE w Poznaniu - 3 prace /    

do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu - Oddział 

Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań. 

Termin nadsyłania prac konkursowych - do dnia 27.04.2015r. 

5. Sposób opisania prac konkursowych: 

 na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić godło,  

 do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem,  

w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, 

adres szkoły, numer telefonu szkoły oraz załącznik-zgodę 

rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie. 
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6. Zasady oceny: 

 

Oceniane będą tylko indywidualnie, własnoręcznie wykonane prace. Ocenie podlegać  

będzie: 

 zgodność z regulaminem, 

 poprawność merytoryczna, 

 pomysłowość, 

 czytelność przekazu, 

 estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, 

plam itp.). 

 

7. Skład komisji konkursowej: 

 w skład komisji konkursowej wchodzą: przedstawiciele  Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Partnerów, plastyk.    

 

8. Zasady nagradzania: 

 komisja konkursowa na etapie powiatowym przyznaje I, II i  III miejsce 

 komisja konkursowa na etapie wojewódzkim przyznaje I, II, III miejsce  

oraz 3 wyróżnienia. 

 

9. Nagrody: 

 ze środków finansowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w 

Poznaniu zakupione zostaną nagrody rzeczowe dla laureatów etapu  

wojewódzkiego,  

 organizator konkursu – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Poznaniu nie zapewnia nagród dla laureatów etapów szkolnych 

i powiatowych.  
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VI.  Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych  

w całości lub we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, 

materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.  

2.  Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego  

podziału nagród na etapie wojewódzkim.  

3. Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych   

www.wsse-poznan.pl. 

 

http://www.wsse-poznan.pl/
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Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, 

które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie 

 

 

        ................................................................. 
         (miejscowość, data) 

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy…………………………………………………. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie.................................................................. 

.............................................................................. na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem 

własnej twórczości ................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została 

zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości przez 

organizatorów lub inne podmioty. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:…………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu.................................................................................................. 
(nazwa i adres stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

 

i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego 

wykorzystania prac. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej 

 

 

 

.................................................................... 

                      (podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

* właściwe podkreślić 
 


