
REGULAMIN  
I Edycji Profilaktycznego Konkursu Plastycznego  

„Dorastamy bez nałogów"  
I. Cele konkursu : 
1) popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień;  
2) promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, poprzez upowszechnianie wzorców    
i postaw prozdrowotnych;  
3) kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku rodziny; 
4) kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.  

II. Organizatorzy:  
1)Wójt Gminy Szastarka; 
2) Gminne Centrum Kultury w Polichnie; 
3) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szastarce. 

III. Uczestnicy:  
1) Uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy.  

IV. Temat prac: „Dorastamy bez nałogów". 
V. Technika wykonywania prac dowolna:  
1)Technika prac do wyboru przez uczestnika konkursu: malarstwo, grafika, rysunek kredką, tuszem, 
akwarelą, kolaż ...  
2) Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. Każda praca powinna 
zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę szkoły.  

VI. Termin i miejsce składania prac:  
1) Prace uczestnicy składają do dnia 17 lipca 2020 roku, do Gminnego Centrum Kultury w Polichnie. 
2) Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników. 

VII. Konkurs odbędzie się w poszczególnych kategoriach:  
- uczniowie szkoły podstawowej kl. I-III,  
- uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VI, 
- uczniowie szkoły podstawowej kl. VII-VIII. 

VIII. Ocena prac: 
1) Oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Polichnie;  
2) Komisja oceniać będzie: zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 
formę estetyczną pracy.  
3) Wyniki konkursu zostaną w dniu 23 lipca 2020 r., zamieszczone na stronie internetowej 
http://www.gck-polichna.pl/  
4) Nagrody ufundowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Szastarce oraz Gminnego Centrum Kultury w Polichnie zostaną wręczone w dniu 
24 lipca 2020 r., w Gminnym  Centrum Kultury w Polichnie   .  
5) Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych 
oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników.  
6) Dla uczestników konkursu przewidziana słodka niespodzianka .  

IX. Uwagi końcowe:  
1) Regulamin konkursu dostępny jest na profilu FB, stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury   
oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich szkołach na terenie Gminy Szastarka.  
2) Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.  
3) Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu  
i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych, na terenie Gminy Ostrówek. 
4) Uczestnik wyraża zgodę na:  
a) przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu; 
b) opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Organizatora imienia 
i nazwiska autora nagrodzonej pracy. 
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