Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego
„Profilaktyka w Twoim sklepie”
§1
Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Brańszczyku.
§2
Cele konkursu
Celem konkursu jest:
 popularyzacja wiedzy na temat uzależnień,
 uświadamianie dzieciom i młodzieży występujących zagrożeń i kształtowanie
ich pozytywnego wizerunku,
 podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji
wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i
dopalaczy.
 prowadzenie działań związanych z profilaktyką,
 promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania
wolnego czasu.
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy
Brańszczyk.
2. Organizator wyznacza trzy kategorie konkursu:
 kategoria uczniów klas II – IV
 kategoria uczniów klas V – VII
 kategoria uczniów klas II –III gimnazjum
3. Prace w formie plakatu mogą być wykonane kredką lub farbami plakatowymi na kartce
z bloku technicznego o formacie A3, w pionie.
4. Na pracy w prawym dolnym rogu powinna znaleźć się nazwa szkoły, z której pochodzi
praca. Autor pracy sam decyduje o pozostałej treści umieszczonej na rysunku.
5. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników. Do
każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:
imię i nazwisko, klasa, szkoła, opiekun.

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności
złożonych egzemplarzy prac.
8. Konkurs rozpoczyna się 03.04.2018r., a kończy 30.04.2018r.
9. Prace należy składać u koordynatora ds. profilaktyki w swojej szkole. Koordynator
wybrane 2 prace z każdej kategorii składa u p. E. Kobylińskiej w Urzędzie Gminy
w Brańszczyku do dnia 07.05.2018r.
10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Brańszczyk
w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.branszczyk.pl
§4
Ocena prac konkursowych
1.Każda szkoła powinna dostarczyć po dwie najlepsze prace w każdej kategorii wybrane
przez utworzoną w szkole komisję, która oceniać będzie:
 zawartość merytoryczną,
 kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
 formę estetyczną pracy.
2. Nagrodą jest trzydniowa wycieczka w góry połączona ze szkoleniem dla koordynatorów
zorganizowana na przełomie maja i czerwca (dokładna data zostanie podana) w pełni
sfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Brańszczyku.
§5
Uwagi końcowe
1.Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane w działaniach
informacyjno - edukacyjnych na terenie gminy.
3. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie przewodniczący komisji
p. Sławomir Sowa pod nr tel.: 509 830 514 lub p. Elżbieta Kobylińska pod nr tel.29 679 40 40

