Aneks nr 1 z dnia 14.05.2020r.
do REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO
pod hasłem „Mamo, Tato, nie pal przy mnie!”

Z dniem 14.05.2020 r. w Regulaminie konkursu plastycznego pod hasłem „Mamo, Tato, nie
pal przy mnie!” wprowadza się następujące zmiany:
w § 3, w podpunkcie 1 w brzmieniu:
1. 1. Konkurs rozpoczyna się w przedszkolach/szkołach od 26.02.2020r. i trwa do
12.06.2020r.
w § 3, w podpunkcie 3 w brzmieniu:
3.Termin nadsyłania prac do PSSE w Jarosławiu do dnia 12.06.2020r.

w § 3, w podpunkcie 4 w brzmieniu:
4.
Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej
PSSE w Jarosławiu http://www.psse-jaroslaw.pl/ do 22.06.2020r. oraz zostanie
przesłane mailowo do przedszkoli i szkół, które przystąpią do konkursu.
w § 4, w brzmieniu:
….i w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2020r.

w § 4, w podpunkcie 8:
Wykreślono podpunkt 8
w § 4, w podpunkcie 11 w brzmieniu:
Nie będzie uroczystego wręczenia nagród,
przedszkola/szkoły, do której uczęszcza laureat.
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pod hasłem „Mamo, Tato, nie pal przy mnie!”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

Konkurs plastyczny pod hasłem „Mamo, Tato, nie pal przy mnie!” realizowany
będzie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie powiatu
jarosławskiego w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacji
antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2019/2020
Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Jarosławiu.
§ 2 CEL KONKURSU

Głównym celem konkursu jest promowanie i kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw
i zachowań prozdrowotnych. Cele szczegółowe:
• zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy
przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy
• wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, a szczególnie
dymu papierosowego
• zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
• unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia
• zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia tytoniu.
§ 3. CZAS TRWANIA I PRZEBIEG KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Konkurs rozpoczyna się w przedszkolach/szkołach od 26.02.2020r. i trwa do
15.05.2020r.
Konkurs jest 1 – etapowy.
Termin nadsyłania prac do PSSE w Jarosławiu do dnia 15.05.2020r.- pokój 208.
Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej PSSE
w Jarosławiu http://www.psse-jaroslaw.pl/ do 25.05.2020r. oraz zostanie przesłane
mailowo do przedszkoli i szkół, które przystąpią do konkursu.
§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikami konkursu są dzieci 4-5 i 6-letnie biorące udział w realizacji programu
przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, które wykonają
i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2020r. prześlą swoją pracę wraz
z załącznikiem nr 1 / Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18
roku życia na udział konkursie / i załącznikiem nr 2 „Zgłoszenie „na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław.
1. Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane w technikach: malarstwo,
rysunek, wycinanki, malowanki, wyklejanki, inne techniki proponowane przez
prowadzącego zajęcia w formacie A4
2. Każdy z uczestników może wykonać tylko 1 pracę.

3. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
4. Maksymalnie z 1 placówki można przesłać na konkurs 10 najlepszych prac.
5. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie jej na następujących polach eksploatacji z podaniem danych autora
pracy (imię i nazwisko, placówka):
a) druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie
b) bezterminową prezentację na stronie http://www.psse-jaroslaw.pl
c) rozpowszechnianie pracy plastycznej
d) wprowadzanie do pamięci komputera
e) prezentowanie pracy na wystawach stanowiących kontynuację konkursu.
6. Prace zgłaszane do konkursu powinny być przesłane wraz z załączonymi danymi
osobowymi autora pracy / imię, nazwisko, adres placówki, imię i nazwisko opiekunazałącznik nr 2 „Zgłoszenie”
7. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu.
8. Laureaci konkursu po odbiór nagród i dyplomów przyjeżdżają na koszt własny.
9. W przypadku braku możliwości odebrania nagrody osobiście, nagroda zostanie
przekazana przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
10. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora
i będą wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych.
11. Termin wręczenia nagród zostanie ustalony przez organizatora konkursu i podany do
wiadomości zainteresowanym.
12. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie zdjęć i wizerunku osób
uczestniczących w imprezach towarzyszących konkursowi.
§ 5. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1.

Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
zastosowanie się do przepisów niniejszego regulaminu,
pomysłowości i oryginalności nadesłanych prac,
estetyki pracy
zgodności z tematyką konkursu
jasności przekazu.

2.

W skład Jury, które dokona oceny nadesłanych plakatów wejdą przedstawiciele
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, plastyk.
§ 6. NAGRODY KONKURSOWE
Laureaci 5 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
Przyznanych zostanie 10 wyróżnień, których autorzy otrzymają upominki.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

1.
2.
3.

§ 7. ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU
1.
2.

Załącznik Nr 1 „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło
18 roku życia, na udział w konkursie”.
Załącznik nr 2 „Zgłoszenie”.

