
                          
    

KONKURS PLASTYCZNY 

„ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ” 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu organizuje 

konkurs plastyczny pn. „ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ”, którego ideą jest 

popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień  

 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Nowym Targu  

 

Patronat honorowy: 

Starosta Powiatu Nowotarskiego 

 

Fundator nagród: 

Samorząd Powiatu Nowotarskiego 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

Konkurs „ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ” adresowany jest do uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 

I. ZAKRES TEMATYCZNY  
 

Tematyka konkursu dotyczy promowania zdrowego stylu życia bez stosowania 

używek tj.: alkohol, papierosy, narkotyki, nowe środki psychoaktywne tzw. 

dopalacze  

 

II. TECHNIKA WYKONANIA  
 

 praca powinna być wykonana na arkuszu papieru o formacie A2 / prace 

nie spełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane/ 

 prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów, dowolnie 

wybraną techniką  

 uczniowie wykonują prace plastyczne składające się z symbolu 

graficznego oraz hasła promującego życie bez uzależnień.  

 



Zwycięskie hasła i symbole graficzne w przyszłości będą wykorzystane przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu do 

prowadzenia działalności profilaktycznej.  

 

III. PRZEBIEG KONKURSU  
 

1. Adresatami konkursu „Żyję bez uzależnień” jest młodzież ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego  

2. Każda szkoła biorąca udział w konkursie przesyła 5 wybranych 

najlepszych prac uczestników.  

3. Prace powinny być wykonane indywidualnie. Prace zbiorowe nie będą 

oceniane.  
 

2. FORMA ZGŁOSZENIA  
 

Prace należy przesłać lub przekazać osobiście w terminie do 15 kwietnia 2016 

roku, na adres:  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu z dopiskiem 

konkurs - „Żyję bez uzależnień”  

Prace konkursowe  na odwrocie muszą zawierać informacje dotyczące 

uczestnika konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa; nazwa szkoły  

wraz z adresem i numerem telefonu; imię i nazwisko opiekuna szkolnego). 

 

Do każdej pracy konkursowej przekazanej do PSSE należy dołączyć 

oświadczenie w sprawie autorstwa pracy oraz przetwarzania danych 

osobowych (Załącznik Nr 1 do regulaminu lub załącznik nr 2 ). 

 

Przesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 

publikację.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i ewentualnego 

wykorzystania przygotowanych przez uczniów prac.  

 

IV. FINAŁ KONKURSU  
 

1. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu oraz Starostwa Powiatowego  

i artysty plastyka z Galerii Jatki Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych, 

wyłoni trzy najlepsze prace.  

2. Przygotowane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w skali 1-5 

punktów. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę:  

 zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,  



 walory artystyczne. 

 

3. Za najlepsze prace, przewidziane są 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia, 

które zostaną przekazane laureatom konkursu. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród  

w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej.  

 

4. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali wręczenia nagród 

laureatom konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, www.wsse.krakow.pl 

 

5. Informacja 

- Załącznik Nr 1 „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie 

ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie”. 

 

- Załącznik Nr 2  „Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu” 
 

 

Podpisanie oświadczenie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich 

swoich prac na rzecz organizatora konkursu. 

 

oprac. Ewa Łapsa 

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Nowym Targu 

http://www.wsse.krakow.pl/


 


