Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Regulamin XII konkursu plastycznego na plakat pod hasłem
„Jestem OK – nie palę”
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego
I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Ograniczania Zdrowotnych
Następstw Palenia Tytoniu.
2. Organizatorem konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Jestem OK. nie palę” jest:
a)

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

b)

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79a

3. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego.

II. Cel i zakres tematyczny konkursu
1. Celem konkursu jest:
a) kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami zdrowego stylu życia – wolnego od
nałogu tytoniowego.
b) zmobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy o szkodliwości nałogu tytoniowego.
c) wykreowanie modelu młodego człowieka, który nie pali tytoniu.

III. Zasięg konkursu oraz czas trwania
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu
rzeszowskiego.
a. Konkurs trwa od 20 października do 24 listopada 2017 roku.
Dzień 25 listopada 2016 roku – jest ostatecznym terminem przekazania prac konkursowych
do PSSE w Rzeszowie, 35-040 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 79a.
b. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4 grudnia 2017 roku na stronie internetowej
www.psserzeszow.pl w zakładce Konkurs Plastyczny na plakat „Jestem OK, nie palę”.

IV. Zasady przeprowadzenia konkursu
1. Przed wykonaniem pracy konkursowej przez młodzież należy przeprowadzić działalność
dydaktyczno – wychowawczą z zakresu profilaktyki antynikotynowej.
2. Prace powinny być indywidualne i wykonane dowolną techniką plastyczną.

3. Wyklucza się pracę poddaną obróbce komputerowej oraz w formie zdjęcia.
4. Plakat powinien być wykonany w formacie A1 – prosimy o to, by nie zwijać w rulon prac
konkursowych.
5. Każda praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem ucznia,

nazwą szkoły oraz mieć

dołączony załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 (zgoda uczestnika niepełnoletniego lub pełnoletniego).
6. Przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa
wykorzystywania ich na następujących polach eksploatacji:
a. bezterminową prezentację na stronie www.psserzeszow.pl
b. wprowadzanie do pamięci komputera
c. prezentowanie prac na wystawach stanowiących kontynuację konkursu
d. prezentowanie prac w mediach, na stronie internetowej powiatu rzeszowskiego oraz
w innych materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących konkursu.
7. Jury dokona oceny prac konkursowych oraz wyłoni maksymalnie 8 laureatów konkursu.
8. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
9. Uroczyste

wręczenie

nagród nastąpi

w

terminie wyznaczonym

przez Organizatora,

o czym powiadomione zostaną szkoły, których uczniowie będą laureatami konkursu.

Przekazanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
Załączniki do Regulaminu konkursu:
Załącznik nr 1 Zgłoszenie do konkursu
Załącznik nr 2 – Zgoda uczestnika niepełnoletniego
Załącznik nr 3 – Zgoda uczestnika pełnoletniego
Więcej informacji można uzyskać:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
tel. 17 8541910 wew. 137
psse.rzeszow.oswiata@wp.pl

