Konkurs profilaktyczny
„Trzymam formę- dbam o swoje zdrowie”
Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn
REGULAMIN
I Cel konkursu:
1. Promocja zdrowego stylu życia, upowszechnianie wzorów i postaw
prozdrowotnych.
2. Pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz
ich znaczenia dla organizmu człowieka.
3. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na
zdrowie wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu
życia.
II Uczestnicy konkursu:
• Konkurs jest adresowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli w mieście
Kętrzyn.
III Prace konkursowe:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie pracy
plastycznej w formie plakatu profilaktycznego na temat dbałości o zdrowie i
promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia (forma pracy płaska, format A4 lub A3)

2. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące
dane:
imię i nazwisko autora pracy, nazwa Przedszkola i grupa do której uczęszcza
dziecko.
3. Prace należy wykonać indywidualnie.
4. Każdy uczestnik ma prawo złożyć nie więcej niż jedną pracę konkursową.
IV Przebieg konkursu:
1. Konkurs rozpoczyna się 12 listopada 2021 r. a kończy 15 grudnia 2021 r.

2. Prace należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się w Urzędzie
Miasta Kętrzyn do 8 grudnia 2021 r. do godziny 12.00.
3. Prace mogą być również dostarczane przez placówkę, do której dziecko
uczęszcza.
3. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
4. Komisja oceniać będzie:
- profilaktyczny przekaz treści,
- kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
- formę estetyczną pracy.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 grudnia 2021 r.
6. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez
organizatorów.
7.
1) Organizator Konkursu przyzna nagrody główne (za I, II, III miejsce).
2) Organizator Konkursu przyzna także, obok nagród głównych trzy wyróżnienia.
3) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wręczenia większej lub
mniejszej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego lub niskiego poziomu
Konkursu.
8. Lista nagrodzonych i ich prace zostaną zaprezentowane w holu przedszkola do
którego uczęszcza laureat konkursu oraz opublikowane na stronie internetowej
przedszkola i Urzędu Miasta w Kętrzynie.
V Uwagi końcowe:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów
konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursowego
pn. ,,Trzymam

formę - dbam o swoje zdrowie”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci.
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych na potrzeby
konkursu pn. ,,Trzymam formę - dbam o swoje zdrowie”, organizowanego przez
Burmistrza Miasta Kętrzyn zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 195).

...............................................................................
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
do regulaminu konkursowego
pn. ,,Trzymam

formę - dbam o swoje zdrowie”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych.

........................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka
Oświadczam, że w momencie przekazania pracy na Konkurs pn. ,,Trzymam
formę- dbam o swoje zdrowie”, organizowany przez Burmistrza Miasta Kętrzyn,
przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do tej pracy na rzecz
Organizatora Konkursu, bezpłatną reprodukcję nadesłanych do Konkursu prac, a
także ich eksponowania na wystawach
pokonkursowych
oraz
w innych
publikacjach związanych z działalnością Organizatora.

........................................................................
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

