REGULAMIN KONKURS U PLASTYCZNEGO NA PLAKAT ANTYALKOHOLOWY
pn.: „Alkohol nie dla mnie – stawi am na trzeźwość"
I.

Szkolny konku rs plastyczny o tematyce antyalkoholowej „Alkohol nie dla mn ie – stawiam na
trzeźwość" objęty jest patronatem Wójta Gminy Nowe Ostrowy. Organizatorem konkursu jest pedagog
szkolny – mgr Agnieszka Czern iawska.

II. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w
Ostrowach
I KATEGORIA WIEKOWA – KLASY I-III
II KATEGORIA WIEKOWA – KLASY IV-VIII
III. Celem konkursu jest:
- utrwalenie wied zy na temat alkoholu i jego wp ływu na organizm czło wieka;
- ks ztałtowanie zdro wego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju organizmu;
- uświado mien ie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia;
- Zaprezentowanie talentów poprzez zorganizowanie wystawy na gazetkach szkolnych, stronach www
-szko lnej oraz Urzędu Gminy w Nowych Ostrowych
IV. Każdy z uczestników p rzygotowuje p lakat wykonany dowolną t echniką w formacie minimalny m A 4.
Autor projektu sam decyduje o treści u mieszczonej na plakacie.
Uczestnik mo że przedło żyć maksymalnie 1 pracę.
Na odwrocie pracy powinny się znajdować dane: Imię, nazwisko, klasa.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
1.

Uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem pracy konkursowej.

2.

Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone i n ieodpłatne korzystanie z n iej przez organizatora.

3.

Prace uczestniczące w konkursie przechodzą na własność organizatora

4.

Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzan ie swo ich danych osobowych
wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie konieczny m do jego prawidło wego prowadzenia i
dalszej prezentacji złożonej pracy.

V. Jury
Oceny prac dokona powołane przez o rganizatora profesjonalne jury, które przyzna nagrody i
wyróżn ienia.
VI. Termin konkursu
16.09.2020 r. – 14.10.2020 r.
Prace należy składać u pedagoga szkolnegomgr Agnieszki Czern iawskiej, pokó j nr 37.
VII. Nagrody sponsoruje Gminna Ko misja Ro związywania Problemów Alkoholowych.

