
REGULAMIN  

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

NA WYKONANIE ULOTKI PROFILAKTYCZNEJ 

„STOP UZALEŻNIENIU OD  TELEFONU I KOMPUTERA” 

                               § 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy ,,Regulamin’’ określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na wykonanie ulotki 

profilaktycznej. 

2. Organizatorem konkursu jest SzkołaPodstawowanr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie, zwany 

dalej ,,Organizatorem’’. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego  

i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i klasy VII-VIII. 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

a/ propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat szkodliwości nadużywania telefonów oraz 

korzystania nadmiernego z komputera 

b/ podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających  

z uzależnienia od komputera i telefonów. 

c/ zachęcenie młodzieży do podejmowania różnych form aktywności życiowej jako alternatywy dla 

zachowań ryzykownych i szkodliwych. 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VI i VII – VIII  

2. Uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy. 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zbiorowego. 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Zadaniem uczestnika jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej z przeciwdziałaniem 

uzależnieniu od telefonu i komputera.  

2. Ulotka powinna zawierać hasło, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną. 

3. Zasady wykonania ulotki: 



a/ ulotka powinna być wykonana samodzielnie 

b/ technika wykonania ulotki: dowolna 

c/ format ulotki: A-4  

4. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników. 

5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:  

imię i nazwisko autora pracy, klasa, dane szkoły do której uczęszcza autor. 

6. Praca powinna być przesłana organizatorowi w wersji elektroniczne na adres szkoły : 

sekretariat@sp9.bedzin.pl (scan pracy)  

7. Prace należy przesłać mailowo do sekretariatu szkoły do 30 października. 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora. 

2. Komisja oceniać będzie: 

− zawartość merytoryczną, 

− profilaktyczny przekaz treści, 

− kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 

− dobór środków i technik plastycznych, grafiki komputerowej, 

− formę estetyczną pracy. 

3. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. Pozostali 

uczestnicy otrzymają dyplomy. 

4. Lista nagrodzonych/zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz portalu 

społecznościowym szkoły. 

5. O wynikach konkursu oraz o przekazaniu nagród szkoły zostaną poinformowane za pomocą poczty 

elektronicznej.  

§ 6 

Prawa autorskie 

1. Przedłożenie Organizatorowi pracy konkursowej jest równoznaczne z: 

a/ zapewnieniem, że uczestnik jest autorem pracy i w żaden sposób przy jej tworzeniu nie naruszył 

praw autorskich ani innych praw osób trzecich. 

b/ udzieleniem przez uczestników zgody Organizatorowi konkursu na prezentowanie pracy 

konkursowej poprzez publiczne jej udostępnienie w sposób dostępny dla innych, w szczególności na 

stronach internetowych i w mediach. 
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c/ wygrana w konkursie jest równoznaczna z udzieleniem Organizatorowi bezpłatnego, 

nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku autora pracy na 

potrzeby konkursu, w szczególności nastronach internetowych, w materiałach promocyjnych, 

prasowych i innych,związanych bezpośrednio lub pośrednio z konkursem. 

§ 7 

Uwagi końcowe 

1. Do pracy konkursowej należy dołączyć obowiązkowo załącznik nr 1 (karta zgłoszenia  

i oświadczenie) oraz załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu  

2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, stają się własnością Organizatora i mogą 

zostać wykorzystane w działaniach informacyjno – edukacyjnych na szkoły. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych  

w celach reklamowych związanych z realizacją projektu. 

4. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie pedagog szkolny  - p. Dorota Bielska pod 

numerem tel. 32 360 61 78, wew. 25 lub d.bielska@sp9.bedzin.pl   
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

NA WYKONANIE ULOTKI PROFILAKTYCZNEJ 

„STOP UZALEŻNIENIU OD  TELEFONU I KOMPUTERA” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko...................................................................................................... 

Rok urodzenia / klasa................................... 

Nazwa szkoły......................................................................................................... 

Adres szkoły ......................................................................................................... 

Telefon do szkoły ................................................................................................. 

Email do szkoły .................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela ................................................................................. 

OŚWIADCZENIE 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

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

Oświadczam że zapoznałem/łam się z regulaminem i akceptuję jego treść. 

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

 (miejscowość i data) (podpis uczestnika) (podpis rodzica uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I 

AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW 

 
Ja, ………..…………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
rodzic/opiekun prawny ucznia………………………………………………………………………., 

(imię, nazwisko uczestnika konkursu) 

 
ucznia klasy …………. Szkoły ………………………………………. w ……..………………...……. , 

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie na wykonanie 

ulotki profilaktycznej oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie 

internetowej szkoły, portalu społecznościowym szkoły wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy 
szkoły,do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu w trybie art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1). 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji 
i celów promocyjnych konkursu. 

 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, 

a w szczególności na liście laureatów konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 im. 
Noblistów Polskich w Będzinie 

3) podanie danych jest dobrowolne, 

4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

5) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ogólnym konkursu na wykonanie ulotki 
profilaktycznej organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie 

dla uczniów szkół podstawowych wraz z załącznikami oraz akceptuję ich zapisy. 

 
 

 

………………………………….. ……………………………………….. 
 (data) czytelny podpis składającego oświadczenie * 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) uczestnika 


