
REGULAMIN 

Konkursu plastycznego 

„BEZ ALKOHOLU – TAK CHCĘ ŻYĆ”. 

 

 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU: 

1. Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości. 

II. CELE : 

1. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki zagrożeń wynikających z uzależnienia 

alkoholowego. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości, abstynencji, poprzez upowszechnianie 

wzorców i postaw prozdrowotnych. 

3. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego wizerunku rodziny. 

4. Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne. 

III. UCZESTNICY: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci wieku 9-12 lat z terenu gminy Chorzele. 

IV. PRACE KONKURSOWE: 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zapisanie się w recepcji Edukacyjnego 

Inkubatora Przedsiębiorczości lub mail: recepcja@inkubatorult.pl do 24.08.2022 r. 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W konkursie może wziąć udział 25 

uczestników. 

3. Konkurs odbędzie się w budynku EIP dnia 31.08.2022 r. o godz. 11.00. 

Podczas konkursu uczestnicy wykonają pracę plastyczną w formacie A4 dowolną techniką 

plastyczną z przygotowanych przez Organizatora materiałów  na temat uzależnień od 

alkoholu; 

Autor pracy sam decyduje o treści hasła zamieszczonego na plakacie, musi być ono zgodne 

z hasłem konkursu. 

4. Oceniane będą tylko prace indywidualne. 

V. PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Prace ocenią członkowie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatorów. 

2. Prace oceniane będą pod kątem: 

- kreatywności, oryginalności, pomysłowości; 

- zgodności z celami konkursu; 

mailto:recepcja@inkubatorult.pl


- atrakcyjności formy przekazu; 

- estetyki. 

3. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. 

4. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany podziału nagród. 

7.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia. 

VI. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Nie dopuszcza się do konkursu prac zbiorowych. 

2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatorów. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną Oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem o przekazaniu praw 

autorskich oraz uznaniem niniejszego regulaminu. 

5. Organizatorzy mają prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

 


