
                                          Regulamin 

Konkursu plastycznegopt.  „Bezpieczne Wakacje” 

dla dzieci i młodzieży 

  2017 r. 

 

Organizatorzy  konkursu :  Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej. 

 
Cel konkursu :  
- zwrócenie uwagi dzieci i rodziców na zagrożenia życia i zdrowia w okresie 
wakacyjnym 
- edukacja na temat zagrożeń pojawiających się w okresie wakacyjnym 
- zorganizowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu- aktywizacja 
 
Terminy:  

Rozpoczęcie konkursu 15.06.2017 

Zakończenie konkursu 31.08.2017 

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród – informacja na 
stronie internetowej szpitala. www.szpitalpediatryczny.pl  
 
Uczestnicy programu:  

Dzieci i młodzież powiatu bielskiego 
 
Grupy wiekowe : 
 
- od 3 do 6 lat 
- od 7 do 9 lat  
- od 10 do 14 lat 
- od 15 do 18 lat  
 
Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać zgodę rodziców na przetwarzanie danych 
osobowych  w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) – w załączeniu. 
 
Zasady konkursu :  

1. Uczestnicy konkursu wykonują tematyczną pracę plastyczną  
:-    forma – plakat  

-    format – A 3 lub A 4   
-    technika – dowolna 
-    materiał – brystol, blok techniczny, papier kolorowy, farby, pastele, kredki,  
flamastry itp.  
 
2.Prace konkursowe muszą posiadać dokładne informacje o autorze. 



Na odwrotnej stronie plakatu należy umieścić : imi ę i nazwisko, wiek autora,  
kontakt do uczestnika lub opiekuna.  
 
Tylko tak opisane prace będą przyjmowane ! 
 
Wykonane prace należy przekazywać do Pielęgniarki Oddziałowej oddziału , na 
którym przebywa pacjent, ………………………………………… 
 
3. Przekazanie prac oznacza akceptację  Regulaminu Konkursu. 

4.Wystawa prac konkursowych będzie prezentowanaw  holu Szpitala Pediatrycznego 
w Bielsku Białej (obok Izby Przyjęć)oraz na stronie internetowej 
…………………………………………………………………………………………. 

5.W dniu 29.08 2017 r. powołana do oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa 
dokona przeglądu i oceny prac konkursowych.Oceny prac konkursowych dokona 
Komisja Konkursowa w składzie :- Przedstawiciel  Starostwa Powiatowego- Wydziału 
Zdrowia w Bielsku – Białej, Przedstawiciel Urzędu Miasta Czechowice - Dziedzice-  
Fundatorzy nagród,- Koordynator ds. promocji zdrowia Szpitala Pediatrycznego. 

Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze plakaty w każdej grupie wiekowej oraz 
zadecyduje o przyznaniu nagród.  
 
. 
Rozstrzygni ęcie konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród  odbędzie si ę   
w dniu informacja  www.szpitalpediatryczny.pl  
 
Organizatorzy Konkursu zapraszają internautów odwiedzających stronę internetową 
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej………………………… do wyboru i 
głosowania na najciekawszą pracę: 
 www.szpitalpediatryczny.pl , facebook 
 
Głosowanie od 15.08.2017 – 30.08.2017                                                         
Przewidziana jest specjalna nagroda dla autora pracy, która dostanie najwięcej 
głosów od internautów,ufundowana przez sponsorów. 

7. Organizator nie odsyła prac. Organizatorom  przysługuje prawo publikowania 
informacji o nagrodzonych  pracach. 
 
8. Organizatorzy zach ęcają do udziału w Konkursie i życzą sukcesów. 
 

 


