
Regulamin konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. 

„Zagrożeniom internetowym mówimy STOP” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

Konkurs organizowany jest przez Samorząd Gminy Gołuchów: Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Gołuchów na 2014 r. oraz Gołuchowskie Centrum Kultury 

„ZAMEK” w Gołuchowie. 

§ 2 

Cel konkursu 

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień. 

2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią. 

3. Uzyskanie oryginalnych projektów prac związanych z cyberprzestrzenią. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy 

Gołuchów. 

2. Prace uczestników konkursu oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

- klasy I – III 

- klasy VI – VI 

- klasy I – III gimnazjalne 

3. Prace mają mieć charakter indywidualny. 

 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Warunkiem przestąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej z 

tematem zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet i cyberprzestrzeń. 

2. Ulotka powinna zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję 

graficzną. 

3. Ulotka może być wykonana dowolną techniką. 

4. Projekt ulotki powinien być wykonany w formacie A5 (kartka zeszytu) zaprojektowana 

jednostronnie. 

5. Do pracy należy dołączyć informacje: 

- imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy do autora/rodzica autora, klasa i nazwa 

szkoły (te informacje należy umieścić na rewersie pracy),  

-zgodę rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo dziecka w konkursie wraz z odpowiednią 

klauzulą wg załącznika.  

6. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2014 r.  

7. Praca powinna być dostarczona do Punktu Informacyjnego Urzędu Gminy w Gołuchowie, ul. 

Lipowa 1, 63-322 Gołuchów, w kopercie z dopiskiem „Konkurs profilaktyczny”  



8. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.goluchow.pl 

oraz przesłana drogą mailową do szkół do 31 maja 2014 r. 

9. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas Międzynarodowego Happeningu EURO-

GOŁUCHÓW, w dniu 8 czerwca 2014 r. 

10. Regulamin wraz z oświadczeniami do pobrania ze strony internetowej ww.goluchow.pl 

11. Informacje o Konkursie zostaną również przesłane drogą mailową do każdej ze szkół  z terenu 

Gminy Gołuchów. 

12. Osobą do kontaktu jest Pani Patrycja Walerowicz – Wojtkowiak, Gołuchowskie Centrum 

Kultury „ZAMEK”, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów, tel. 62 7696977, mail: 

gzkzamek@goluchow.pl,  

13. Każdy uczestnik konkursu może przekazać jedną ulotkę, która nigdzie wcześniej  nie była 

publikowana.  

 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe oceniaj członkowie Komisji Konkursowej 

2. Komisja oceniać będzie: 

- profilaktyczny przekaz treści, 

- zawartość merytoryczną, 

- kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 

- formę estetyczną pracy. 

3. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

4. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii (w przypadku 

wyrównanego poziomu prac Komisja zastrzega sobie inny sposób przyznania nagród). 

5.  Autorzy wszystkich prac otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

6. Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione jako 

materiały profilaktyczne przez GKRPA w Gminie Gołuchów. 

7. Prace laureatów zostaną wykorzystane do zaprojektowania profilaktycznego kalendarza 

ściennego na 2015 r. i przekazane szkołom z terenu Gminy Gołuchów.  

 

§ 6 

Uwagi końcowe 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji  Konkursowej.  

3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac 

konkursowych.  

4. Nadesłane prace stają się własnością organizatora.  

5. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową. 

 

 

 

 

 

http://www.goluchow.pl/


 

 

Załącznik nr 1 

Do Regulaminu konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. „Zagrożeniom internetowym 

mówimy STOP” 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

Wyrażam zgodę na udział dziecka  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko autora pracy) 

 

w konkursie plastycznym pn. „Zagrożeniom internetowym mówimy STOP” oraz przetwarzanie                    

i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka na potrzeby konkursu 

(publikacja w Internecie, prasie, kronikach, wystawa pokonkursowa, inne). 

Oświadczam również, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczona praca jest oryginalnym 

utworem autora, a jej treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na niej przedstawione 

oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

(data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autor pracy) 


