
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU: 

„Dziękuję, nie piję, nie palę, nie biorę…” 

W RAMACH PROJEKTU „ ZHR WYCHOWUJE W TRZEŹWOŚCI” 

Organizator: ZHR  i opiekun Bożena Wolańczuk 

 

 Rozdział I.  Postanowienia ogólne: 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Dziękuję, nie piję, nie palę, 

nie biorę…”, organizowanym przez ZHR – opiekun Bożena Wolańczuk. 

§ 2. 

1. Konkurs przeznaczony jest: 

– dla uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Werbkowicach 

§ 3 

Celem konkursu jest: 

1) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów; 

2) zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych wśród dzieci; 

3) podnoszenie świadomości na temat negatywnych konsekwencji podejmowania zachowań 

ryzykownych; 

4) kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne życie; 

5) aktywizacja uczniów i nauczycieli do działań profilaktycznych; 

6) uatrakcyjnienie sposobu oddziaływań profilaktycznych w szkołach. 

7) promowanie ZHR 

 

 

 

 



 Rozdział II Warunki konkursu: 

§ 1 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy w dowolnej formie ( praca plastyczna, 

literacka, plakat) dotyczącego propagowania zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów 

wśród uczniów naszej szkoły. 

2. Autorem pracy może być jedna osoba. 

§ 2 

Uczestnictwo w konkursie polega na nadesłaniu pracy konkursowej w terminie i formie 

określonej w niniejszym regulaminie. 

§3 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową, nigdzie wcześniej 

niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. 

§ 4  

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania pracy konkursowej do 

dnia 15.04.2021r. (decyduje data wpływu) na adres email: bozena.wolanczuk@onet.pl lub 

adres gmail 

§5 

Wraz z pracą konkursową należy przesłać formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 

do regulaminu. 

§ 6 

Praca konkursowa musi być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika. 

§ 7 

Uczestnik poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do konkursu potwierdza, że 

zgłoszona przez niego do konkursu praca jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej 

twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz że przysługują mu prawa 

autorskie do pracy w pełnym zakresie. 
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§ 8 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich 

nadesłanych prac, w tym ich fragmentów, w prezentacjach i publikacjach związanych 

z konkursem oraz w innych celach promocyjnych ZHR i Szkoły. Uczestnik, przystępując do 

konkursu, wyraża na to zgodę i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem 

Organizatora. 

2. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie szkoły.. 

§ 9 

Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu oraz do zamieszczania ich w środkach 

społecznego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet) w wypadku, gdy zostanie nagrodzony. 

§ 10 

Uczestnik, przystępując do konkursu, przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą 

wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Przekazanie prac konkursowych wraz ze zgłoszeniem jest równoznaczne z przyjęciem za 

wiążące postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 11 

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów. 

  

Rozdział III. Komisja Konkursowa 

§ 1. 

1. Wybór laureatów dokona Komisja Konkursowa, w składzie: 

- organizatorzy 

- specjalista ds. profilaktyki uzależnień – psycholog szkolny 

- nauczyciel plastyki 

2. Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę: 

- spełnienie wymaganych kryteriów, określonych w rozdziale I §3; i rozdziale II, 

- kreatywność oraz pomysłowość autora; 

- zawartość merytoryczną; 



- estetykę pracy konkursowej. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne. 

 

 Rozdział IV. Nagrody: 

§ 1. 

1. Spośród nadesłanych prac Komisja wyłoni zwycięzców, przyznając miejsce I, II i III oraz 

wyróżnienia. 

2. Przewiduje się atrakcyjne nagrody w konkursie. 

 

 Rozdział V. Postanowienia końcowe: 

§ 1 

1. Komisja dokona wyboru prac w terminie do dnia 30.04.2021 r. 

2. Informacja o wynikach pracy Komisji zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej szkoły.  

3. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


