
        
 

Regulamin konkursu na fraszkę prozdrowotną pt. „Cukrzyca”. 
 

§1 

1. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów 14 listopada Światowego Dnia Cukrzycy 

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia.   

2. Celem konkursu jest rozwój umiejętności twórczych wśród dzieci oraz prezentacja 

tematyki cukrzycy w formie fraszki. 

3. Organizatorami konkursu są: 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Jarosławiu  

 Podkarpacka Sieć Szkół Promujących Zdrowie    

 Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia  

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu. 

 

§ 2 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas V i VI miasta Jarosławia oraz zrzeszone 

w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.    

  

§ 3 

1. Autorem fraszki może być wyłącznie jeden uczeń (prace zbiorowe nie będą oceniane). 

2. Autor przystępuje do konkursu przesyłając organizatorowi fraszkę. Możliwe jest 

przesłanie trzech utworów przez jednego autora. 

3. Prace biorące udział w Konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej nie 

publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach ani w formach publikacji na 

portalach społecznościowych.    

4. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny, 

rzetelny oraz nienaruszający praw autorskich innych osób. 

5. W przypadku nadużyć poczynionych przez uczestników konkursu polegających  

w szczególności na: kopiowaniu prac innych uczestników konkursu, niespełnieniu 

warunków określonych w niniejszym regulaminie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do wyłączenia z Konkursu przesłanej fraszki.  

6. Fraszkę lub fraszki należy przesłać w wersji elektronicznej, w pliku Word, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oswiatajaroslaw@gmail.com podając  

w tytule „fraszka”. 

7. Do pracy należy dołączyć wypełnioną „zgodę” przedstawiciela ustawowego ucznia, który 

nie ukończył 18 lat (w załączeniu):- listownie, faxem, skan podpisanej zgody mailem lub 

osobiście do PSSE Jarosław, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław, pokój nr 208. 

8. Regulamin i „zgoda” dostępne są  na stronie  internetowej   http://www.psse-jaroslaw.pl  

w zakładce Aktualności.     

9. Prace  przesłane  na Konkurs  bez  „zgody”  nie będą brały udziału w Konkursie. 

10. Wysłanie pracy na wskazany powyżej adres jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 

uczestnika niniejszego regulaminu. 

11. Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy: 

a) imię i nazwisko autora pracy,  

b) klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor, 

c) imię i nazwisko opiekuna szkolnego. 

 

§ 4 

Praca  nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki: 
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a) fraszka może liczyć najwyżej dwanaście wersów. 

b) jest przygotowana w języku polskim, 

c) jest przygotowana w formie elektronicznej w formacie Word  

d) przygotowana praca literacka- fraszka powinna być przedstawiona w formie 

humorystycznej/satyrycznej i zawierać puentę.  

e) tematyka fraszki powinna nawiązywać do tematyki cukrzycy, zdrowego stylu życia, 

profilaktyki.   

 

§ 5 

1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniająca prace będzie brała  pod 

uwagę następujące kryteria: 

a) zgodność z tematyką konkursu, 

b) pomysłowość autora, 

c) oryginalność pracy 

d) styl i język pracy. 

2. Komisja ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad, który podpisują wszyscy 

członkowie. 

3. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne. 

 

§ 6 

1. Laureatom najlepszych prac Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia.  

2. Lista laureatów i osób wyróżnionych w konkursie zostanie opublikowana na stronach 

internetowych organizatorów konkursu, a osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez 

organizatora telefonicznie i mailowo. 

 

§7 

Harmonogram konkursu 

a) oficjalne ogłoszenie konkursu: 22 września 2016r. 

b) termin nadesłania prac: do 4 listopada 2016r. do godz. 15.00 

c) ogłoszenie wyników konkursu: do 10  listopada 2016r 

d) uroczyste wręczenie nagród: w dniu 14 listopada 2016r. o godz. 13
00

 w  sali 

widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu, Plac Mickiewicza 1. 

 

§ 8 

1. Uczeń przekazujący fraszkę na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na: 

a) publiczne wystawienie pracy, 

b) zamieszczenie pracy na stronie internetowej organizatorów konkursu, 

c) opublikowanie informacji o uczniu (imię, nazwisko, nazwa szkoły) na stronach 

internetowych organizatorów konkursu. 

2. Prace konkursowe nie są zwracane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

6. Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu organizatora: Renata Majkut-Lotycz, adres 

e-mail:  oswiatajaroslaw@gmail.com, tel. (016) 624 24 40 wew. 43 

 

Załącznik- „Zgoda” przedstawiciela   ustawowego  ucznia, który nie ukończył  18 lat. 
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