REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Bezpieczne lato, zdrowie na lata”
pod patronatem honorowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie,
Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu
1. ORGANIZATORZY
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018
Opole,
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy Oddział w Opolu, ul. Katowicka 55 p. 2.5, 45-061 Opole.
2. KOORDYNATORZY
Koordynatorami konkursu są:
 Jolanta Ślepieńczuk– PSSE Opole
 Aneta Anioł– PSSE Opole
 Edyta Gryszczyk – OSPSBHP Opole
3. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
 Upowszechnienie edukacji na temat bezpieczeństwa.
 Promowanie wiedzy na temat zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
podczas, wakacji.
 Kształtowanie prawidłowych zachowań w celu zapobiegania nieszczęśliwym
wypadkom, które mogą zdarzyć się podczas wakacji.
 Dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
 Kształtowanie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz za
bezpieczeństwo innych osób.
 Dostarczenie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego
zagrożenia zdrowia i życia.
 Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.

4. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie województwa
opolskiego w trzech kategoriach wiekowych:
I. - Klasy I-III
II. - Klasy IV-V
III. - Klasy VI-VII
Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
 Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane: dowolną techniką
plastyczną(m.in. malarstwo, rysunek, wyklejanka),w formacie maksymalnie A2,
na materiale podkładowym: papier, karton.
 Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 indywidualne
prace dzieci.
6. SPOSÓB OPISANIA PRAC KONKURSOWYCH
 Do pracy należy dołączyć kopertę zawierającą informacje dotyczące uczestnika
konkursu: imię i nazwisko ucznia.
 Każda praca powinna posiadać dołączoną Kartę z nazwą szkoły, klasy i nazwisko


nauczyciela wraz z numerem telefonu.
Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie (zgoda stanowi
załącznik do regulaminu)

7. CZAS TRWANIA KONKURSU
Prace należy dostarczyć do 20 września 2019 r. (decyduje data wpływu). Osobiście
lub przesyłka na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018
Opole z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny: „Bezpieczne lato, zdrowie na
lata”. Prace niekompletne, źle opisane oraz bez zgody osoby dorosłej lub
rodzica/opiekuna dzieckanie będą brane pod uwagę w ocenie.
8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, lista laureatów zostanie przesłana drogą
mailową bezpośrednio do placówek w terminie do dnia 1 października 2019r.
 Uroczysta gala wręczenia nagród planowana jest na 10 października br. na terenie
Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5. Godzina inauguracji zostanie
podana do wiadomości wraz z listą laureatów.
 Wernisaż prac odbędzie się w holu Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5.

9. RODZAJ NAGRÓD
 3 nagrody główne (po 1 w każdej kategorii wiekowej) - nagrody rzeczowe
i dyplomy;
 3 nagrody za zajęcie II miejsca- nagrody rzeczowe i dyplomy;
 3 nagrody za zajęcie III miejsca- nagrody rzeczowe i dyplomy;
 wyróżnienia- upominki i dyplomy;
 wszystkie szkoły i placówki, które wezmą udział w konkursie otrzymają pisemne
podziękowania za udział w konkursie, skierowane na ręce Dyrektorów szkół.
10. KRYTERIA OCENY PRAC
 Ocenę i wyłonienie laureatów nadesłanych prac wykona powołana przez
organizatora komisja. Nagrody przyznawane będą w każdej kategorii wiekowej.
 Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.
11. PRAWA AUTORSKIE
 Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) poprzez wysłanie pracy konkursowej
upoważnia organizatora do korzystania z pracy, wyraża zgodę na publikowanie
i rozpowszechnianie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz
podaniaautorstwa pracy konkursowej.




Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na fotografowanie i audiowizualną
rejestrację jego pracy w materiałach dotyczących organizowanego konkursu,
a takżena publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości
wręczania nagród.
Uczestnik (jego opiekun prawny) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia
za rozpowszechnianie, odtwarzanie i publiczne udostępnianie pracy przez
organizatora.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie
Organizatorów oraz na stronie internetowej: www.psseopole.pl oraz
www.ospsbhp.opole.pl/konkurs
 Uczestnik (w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do udziału
w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
udostępnionych Organizatorom na potrzeby związane z udziałem w konkursie
określone w Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r.
poz. 138, 723). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania
ich poprawienia.








Przystąpienie szkoły do konkursu oznacza wyrażenie przez nią zgody
na wykorzystanie nazwy i adresu szkoły oraz posiadanie pisemnej zgody
autorów prac i nauczycieli biorących udział w konkursie, na wykorzystanie ich
nazwisk w akcjach informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym
konkursem.
Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń
na warunki niniejszego Regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów konkursu lub jego
odwołanie z powodów niezależnych od organizatorów oraz nie ponoszą
odpowiedzialności za zakłócenia w pracy operatorów pocztowych oraz
kurierskich i za ewentualne niedostarczenie przesyłek.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpowszechnienia prac
plastycznych na stronach internetowych oraz w trakcie akcji prozdrowotnych
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu oraz
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

UWAGA!
Prace pozostaną w dyspozycji organizatorów i będą wykorzystywane w działaniach
informacyjno-edukacyjnych.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

