Aneks nr 1 z dnia 08.05.2020 r.
do Regulaminu Konkursu na plakat pt. „Trzymaj Formę – to się opłaca”

Z dniem 08.05.2020 r. w Regulaminie Konkursu na plakat pt. „Trzymaj Formę – to się opłaca” wprowadza
się następujące zmiany:
w punkcie V, w podpunkcie 2 w brzmieniu:
2. Czas trwania Konkursu 15.01.2020 – 12.06.2020.
w punkcie VI, w podpunkcie 1 w brzmieniu:
1. Komisyjna ocena nadesłanych prac nastąpi w dniach 15 – 17.06.2020 r. w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie.
w punkcie VI, w podpunkcie 4 w brzmieniu:
4. Nazwiska osób, których prace zostaną wyróżnione i nagrodzone, zamieszczone zostaną na liście
zwycięzców konkursu w dniu 17.06.2020 r.
w punkcie VI, w podpunkcie 5 w brzmieniu:
5. Nie będzie uroczystego wręczenia nagród, zostaną one wysłane na adres szkoły, do której uczęszcza
laureat.

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT PT.
„TRZYMAJ FORMĘ – TO SIĘ OPŁACA”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin okreś la warunki i zasady wojewó dzkiego Konkursu plastycznego na plakat;
2. Organizatorem wojewó dzkiego Konkursu na plakat jest Wojewó dzka Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Rzeszowie przy ul. Wierzbowa 16;
3. Zadaniem Konkursu jest przygotowanie plakatu promującego aktywnoś ć 6izyczną i zdrowy styl ż ycia
oraz zdrową zbilansowaną dietę;
4. Konkurs organizowany jest we wspó łpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznym;
II. CEL KONKURSU:
1. Celem konkursu jest:
a) poszerzenie wiedzy ucznió w na temat zdrowego stylu ż ycia, aktywnoś ci 6izycznej i zdrowej,
zbilansowanej diety;
b) zachęcenie młodych ludzi do codziennej aktywnoś ci 6izycznej
c) promowanie mody na aktywnoś ć 6izyczną
d) zwiększenie wiedzy na temat znaczenie aktywnoś ci 6izycznej w ż yciu człowieka
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Konkurs skierowany jest do ucznió w szkó ł podstawowych
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI – VIII szkó ł podstawowych z terenu wojewó dztwa
podkarpackiego;
3. Konkurs odbywa się tylko na etapie wojewó dzkim;
4. Uczeń reprezentujący szkołę przygotowuje pracę pod kierunkiem nauczyciela;
IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
1. Do Konkursu moż na zgłaszać plakaty przygotowane w formacie A3/A2;
2. Każ da praca powinna mieć swó j tytuł;
3. Każ dy uczestnik moż e nadesłać maksymalnie 2 prace (dotychczas niepublikowane), jednak jeden
uczestnik nie moż e otrzymać więcej niż jednej nagrody;
4. Każ dy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.
5. Wypełnienie załącznikó w i przesłanie plakatu jest ró wnoznaczne:
• z oś wiadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego plakatu
• wyraż eniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. pozycja 1781)- publikacja wizerunku autora pracy na stronie
internetowej WSSE z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie go w następujący
sposó b:
a.
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
b.
bezterminową prezentację na stronie www.wsse.rzeszow.pl;
c.
rozpowszechnianie pracy plastycznej/plakatu;
d.
wprowadzanie do pamięci komputera;
e.
prezentowanie plakató w na wystawach stanowiących kontynuację konkursu;
V.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, któ re są zgodne z regulaminem Konkursu
i w sposó b oczywisty nawiązywać będą do jego tematyki;
2. Czas trwania Konkursu 15.01.2020 – 15.05.2020
3. Prace konkursowe opisane na odwrocie należy przesłać lub dostarczyć do dnia 15 maja 2020 r.
na adres:
Wojewó dzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie;
ul. Wierzbowa 16; 35-959 Rzeszó w
Oddział Oś wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (pokó j 201).

Wypełnione Zgłoszenie (załącznik nr 1), należy przykleić na odwrocie pracy plastycznej,
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło
18 roku życia (załącznik nr 2) należy przekazać razem z pracą (nie naklejać na pracy)
Nieprawidłowy format prac, brak opisu, pełnych danych oraz brak wypełnionych załączników –
wyklucza pracę z konkursu.
4. Informacja o konkursie, regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie www.wsse.rzeszow.pl
w zakładce promocja zdrowia;
5. Organizatorzy Konkursu:
• decydują o zakwali6ikowaniu plakatu do Konkursu;
• nie odsyłają plakató w zgłoszonych do Konkursu;
VI.

1.

2.

3.

4.
5.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:
Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatoró w, w skład któ rego wejdą
przedstawiciele Organizatoró w, artysta plastyk . Prace oceniane będą wg następujących kryterió w:
• zgodnoś ć z regulaminem konkursu;
• poprawnoś ć merytoryczna;
• jasnoś ć przekazu;
• wartoś ć artystyczna, estetyka
• oryginalnoś ć pracy;
Jury dokona oceny prac konkursowych oraz wyłoni laureató w konkursu wskazując zwycięzcę konkursu
(I miejsce) oraz odpowiednio II – V miejsce. Organizatorzy zastrzegają moż liwoś ć przyznania nagró d
dodatkowych – wyró ż nień ;
Nagrody:
I miejsce – nagroda dla ucznia, dyplom;
II miejsce – nagroda dla ucznia, dyplom;
III miejsce – nagroda dla ucznia, dyplom;
IV miejsce – nagroda dla ucznia, dyplom;
V miejsce – nagroda dla ucznia, dyplom;
Wyró ż nienia;
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagró d.
Fundatorem nagró d jest Wojewó dzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie.
Nazwiska ucznió w, któ rych prace zostaną wyró ż nione i nagrodzone, zamieszczone zostaną na liś cie
zwycięzcó w konkursu.
Uroczyste wręczenie nagró d nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zakoń czenia Konkursu oraz pozostałych
terminó w, a takż e opublikowania prac w całoś ci lub we fragmentach w materiałach prasowych,
w wydawnictwach okolicznoś ciowych, w Internecie lub w inny sposó b;
2. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatoró w, a decyzje w tym zakresie będą
wiąż ące i ostateczne;
3. Organizatorom przysługuje prawo unieważ nienia Konkursu i nie wyłonienie laureata;
4. Dodatkowe informacje moż na uzyskać w Wojewó dzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
ul. Wierzbowa 16, Rzeszó w, tel. 17 85 22 111 wew. 311; oswiata@wsse.rzeszow.pl;
Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków Konkursu.
Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie;
Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, któ re nie ukoń czyło 18 roku ż ycia, na udział
w konkursie;

