
Regulamin 

Konkursuplastycznegopt.„Wybieram Zdrowie” 

dla dzieci i młodzieży 

luty-marzec 2016 r. 

 

Organizatorzy  konkursu :  

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - Wydział Zdrowia, Urząd Miejski 
wCzechowicach – Dziedzicach,  Szpital Pediatrycznyw Bielsku-Białej. 
 
Cel konkursu :  
 

1. Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych, 
2. Promocja zdrowia i zdrowych nawyków, 
3. Edukacja publiczna, 
4. Aktywizacja dzieci i młodzieży. 

 
Terminy:  

Rozpoczęcie konkursu 08.02.2016 r. 

Zakończenie konkursu 29.02.2016 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród– informacja na 
stronach internetowych organizatorów. 
 
Uczestnicy programu:  

Dzieci i młodzież z terenu powiatu bielskiego, pacjenci Szpitala Pediatrycznego         
w Bielsku – Białej. 
 
Grupy wiekowe : 
 

• od3do6 lat 
• od7 do 9 lat  
• od 10 do 14 lat  
• od 15 do 18 lat  

 
z  zastrzeżeniem, że uczestnicy w grupach wiekowych:  3-6, 7 - 9, 10-14 
przygotowują prace w zakresie pkt. 1- 4 celu konkursu, grupawiekowa 15 – 18w 
zakresie pkt.1 celu konkursu. 
 
Zasady konkursu :  

1.  Uczestnicy konkursu wykonują tematyczną pracę plastyczną wformie plakatu: 
-    format – A 3 lub A 4, 
-    technika – dowolna, 
-    materiał – brystol, blok techniczny, papier kolorowy, farby, pastele, kredki, 
 flamastry itp.  
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    2. Prace konkursowe muszą zawierać  dokładne informacje o autorze. 

 
Na odwrotnej stronie plakatu należy umieścić : imi ę i nazwisko, wiek 
autora,kontakt do uczestnika lub opiekuna. 
Ponadtouczestnik  konkursu  maobowiązek dołączyć do prac 
konkursowychwypełnione oświadczenie (druk w zał ączeniu ), na którym opiekun 
prawny wyraża  zgodę na udział dziecka w Konkursie oraz napodanie danych 
osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.  
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie 
jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej organizatorów Konkursu 
i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. 
Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie 
dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, zgodniez przepisami prawa polskiego, w 
szczególności zgodniez ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Dz U. z 2015 r poz.2135 z późn. zm.). 

     Tylko tak opisane prace, z zał ączoną zgodą jw. będą przyjmowane ! 
 
     3.Prace należy składaćw nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2016r.:  
 

• wSzpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej do Pielęgniarki Oddziałowej, 
Oddziału na którym przebywa pacjent,  

• wWydziale Zdrowia Starostwa Powiatowego,Bielsko- Biała ul. Piastowska 
40,(pok. 212), 

• w Biurze ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego 
w Czechowicach- Dziedzicach, Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 3/3 
(pok. nr 4), 

• prace można także przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział 
Zdrowia, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem:Konkurs 

     „WybieramZdrowie”. 
 

     4.  Prace złożonelub nadesłane  (decyduje data wpływu)  po terminie nie będą  
uwzględniane w Konkursie. 

 
     5.  Przekazanie prac oznacza akceptację Regulaminu Konkursu. 

 
6. W dniu 03.03. 2016 r. KomisjaKonkursowa w składzie:  
 
          -  przedstawiciel  Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej - Wydziału Zdrowia 
- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w  Czechowicach– Dziedzicach, 
-  przedstawiciele fundatorów nagród, 
-  Koordynator ds. promocji zdrowia Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, 
 
dokona przeglądu i oceny prac konkursowych. 
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Komisja wybierze 3 najlepsze plakaty w każdej grupie wiekowej oraz zadecyduje o 
przyznaniu nagród. 
 
Wszelkie  kwestie  sporne związane  z  konkursem  rozstrzyga  Komisja 
Konkursowa.  Werdykt Komisji Konkursowej jest nieodwołalny. 
 
Organizatorzy Konkursu planują także przyznanie jednej nagrody specjalnej dla 
pracy, która uzyska największąilość głosów w głosowaniu internetowym. 
 
Prace zamieszczone będą na stronach internetowych: 
www.szpitalpediatryczny.pl , www.facebook.com/pediatryk . 

Głosowanie  odbędzie się w dniach  01.03.2016 r. - 10.03.2016 r.  
 
7. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność organizatorów.  
Organizatorzy nie odsyłają prac. Organizatorzy zastrzegają sobieprawo publikowania 

i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 
 

8. Rozstrzygni ęcie konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród  nastąpi w 
dniu 17.03.2016r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku -Białej, sala 122, I 
piętro. Rozpocz ęcie godz. 10.00.  

 
9. Nagrodzonepracekonkursowe będą prezentowane m.in. w holu Szpitala 

Pediatrycznego w Bielsku Białej (obok Izby Przyjęć)oraz na stronach 
internetowych Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Urzędu Miejskiego w 
Czechowicach-Dziedzicach. 

 

Organizatorzy zach ęcają do udziału w Konkursie i życzą sukcesów! 
 


