
Regulamin konkursu plastycznego pod hasłem „ALKOHOL, NARKOTYKI 

DOPALACZE – ZAŻYWASZ – PRZEGRYWASZ!” z zakresu profilaktyki 

uzależnień. 

I Postanowienia ogólne.  

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu plastycznego pod hasłem „ALKOHOL, 

NARKOTYKI DOPALACZE – ZAŻYWASZ – PRZEGRYWASZ!” z zakresu profilaktyki 

uzależnień.  

2. Organizatorem konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radymnie, zwani dalej „Organizatorem”.  

3. Celem konkursu jest:  

- popularyzacja wiedzy na temat uzależnień;  

- uświadamianie dzieciom i młodzieży występujących zagrożeń i kształtowanie ich 

pozytywnego wizerunku;  

- promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.  

 

II Warunki uczestnictwa i zasady konkursu.  

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Radymnie.  

2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba: do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie 

prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie 

poprzednio niepublikowane.  

3. Prace mogą być wykonane techniką plastyczną (kredki, farby, pastele) na papierze 

formatu A4. 

4. Treść pracy powinna nawiązywać do hasła konkursowego „ALKOHOL, NARKOTYKI 

DOPALACZE – ZAŻYWASZ – PRZEGRYWASZ!”. 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 

konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykonanie reprodukcji 

nagrodzonych prac oraz na ich ekspozycję, wykorzystanie w celach reklamowych oraz,  

że prace z chwilą ich złożenia stają się własnością organizatora i mogą być zwrócone po  

ich wykorzystaniu. 

7. Zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie imieniem i nazwiskiem, 

podając wiek.  

8. Wraz z przekazaniem prac należy przekazać podpisany Formularz zgłoszeniowy, 

stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.  

9. Prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w konkursie. 

10. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

 

 



III Czas trwania konkursu i ocena prac konkursowych  

1. Konkurs przeprowadzony zostanie z podziałem na dwie grupy wiekowe  

(7-11 lat, 12-16 lat). 

2. Prace należy zgłosić w terminie do dnia 15 grudnia 2017r., poprzez złożenie ich  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radymnie, a ich ocena dokonana zostanie przez 

powołaną komisję w terminie do dnia 19 grudnia 2017r.  

 

IV Zasady oceny i nagrody  

 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:  

a) zgodność pracy z tematyką,  

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,  

c) czytelność przekazu,  

d) ogólne wrażenia estetyczne. 

2. Oceny prac dokona powołana do tego celu komisja. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe upominki.  

4. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do wydania ulotek oraz plakatów z zakresu 

profilaktyki uzależnień. 

5. Spośród najlepszych prac zorganizowana zostanie wystawa w MBP w Radymnie. 

6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone także na stronie internetowej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie oraz  Urzędu Miasta w Radymnie. 

7. Rozdanie nagród odbędzie się 21 grudnia 2017r. o godzinie 15:00 w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Radymnie. 

V Postanowienia końcowe 

  

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału 

w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w wydawnictwach 

reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, internecie lub w inny sposób.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.  

4. Niniejszy regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Radymnie pod adresem: bibliotekaradymno.098.pl 

 

 

 

 

 

 


