
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 ,, Używki to nie witaminy – po nich nie urośniesz !‘’ 

 

§ 1 

Cele Konkursu 
 

1. Popularyzacja wiedzy na temat uzależnień. 

2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych. 

3. Promocja zdrowia – kształtowanie pozytywnych wzorców. Zwrócenie uwagi na bezpieczne 

formy spędzania wolnego czasu oraz wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne  

i innych.  

 

§ 2 

Organizator konkursu 
 

1. Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  

w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica. 

 

§ 3 

Partnerzy konkursu 

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu 

3. Samorządy lokalne  

 

§ 4 

Adresaci konkursu 
 

1. Uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych z powiatu przemyskiego oraz Miasta Przemyśl. 

2. Uczniowie ze szkół gimnazjalnych z powiatu przemyskiego oraz Miasta Przemyśl. 

 

§ 5 

Zasady konkursu 
 

1. Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane dowolną techniką w formacie 

A3/A2.  

2. Każda praca powinna mieć swój tytuł, na odwrocie należy podpisać ją imieniem  

i nazwiskiem, podając nazwę szkoły. 

3.  Autorem prac może być tylko jedna osoba. 

4. Każdy uczestnik musi posiadać  pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.  

5. Wypełnienie zgłoszenia i przesłanie plakatu jest równoznaczne:  

- z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich  do prezentowanego plakatu/pracy 

- z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą                                

o  ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883). 

6. Przesłanie plakatów  na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym  udzieleniem prawa do: 

a) publikowania informacji o nagrodzonych pracach w środkach masowego przekazu,                          

    na stronie internetowej oraz biuletynie informacyjnym Szpitala. 

b) rozpowszechnianie  pracy plastycznej/plakatu w formie wystaw.  

7. Organizatorzy nie zwracają złożonych prac. 



8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o fakcie zakwalifikowania się do grona zwycięzców 

oraz terminie i miejscu uroczystości ogłoszenia wyników drogą mailową lub telefoniczną. 

Informacja zostanie umieszczona również na stronie internetowej Szpitala pod 

adresem:www.wpsp.pl 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

§ 6 

Ocena 

 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora konkursu. 

2. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:  

 inwencja i pomysłowość pracy, 

 czytelność przekazu, 

 ogólne wrażenia estetyczne. 

 
 

§ 7 

Nagrody 

 

1. Nagrody będą wręczane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. 

2. Komisja przyzna w każdej kategorii I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia. 

 

§ 8 

Terminy 

 

1. Prace należy składać osobiście lub drogą pocztową do dnia 14 kwietnia 2017 roku na adres: 

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego                         

w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 kwietnia 2017 roku. 

 

§ 9 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Dziale Organizacji, Promocji                             

i Przetwarzania Danych  Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy pod 

numerem telefonu (16) 672 30 03 wew.336 , e-mail: promocja@wpsp.regiony.pl 

 

 

 

                                                                                


