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REGULAMIN KONKURSÓW
1. Stop uzależnieniom, przemocy, dyskryminacji
2. Poruszam się bezpiecznie po drodze
3. Stres – zagrożeniem dla mojego zdrowia
organizowanych przez Powiat Olecki w ramach projektu Program dla zdrowia, pogody ducha
i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego realizowanego z Programu Operacyjnego
PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.
Motywem przewodnim Konkursu jest hasło Zdrowie jest najcenniejsze, trzeba o nie dbać

1.

2.
3.
4.

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach
projektu Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu
oleckiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 13: Ograniczenie
społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.
Adresatami Konkursów są dzieci oraz młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych na
terenie powiatu oleckiego.
Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
Ilekroć w Regulaminie konkursowym jest mowa o:
Konkursach – należy przez to rozumieć konkursy pn. 1. Stop uzależnieniom, przemocy,
dyskryminacji; 2. Poruszam się bezpiecznie po drodze; 3. Stres – zagrożeniem dla mojego
zdrowia;
Organizatorze – należy przez to rozumieć Powiat Olecki;
Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia/przedszkolaka lub grupę maksymalnie trzech
uczniów/przedszkolaków, która przystąpi do danego Konkursu;
Komisji Konkursowej – należy przez to rozumieć komisję konkursową, która wyłoni
zwycięzców Konkursów.
§2
Cele Konkursu

1. Celem Konkursu jest:
1) wzrost świadomości występowania zagrożeń zdrowia i życia z powodu przyczyn
zewnętrznych ( urazy, wypadki, samobójstwa, utonięcia), wzrost wiedzy na temat tych
zagrożeń oraz umiejętności ich redukowania wśród populacji mieszkańców powiatu
oleckiego;
2) wzbudzenie zainteresowania realizacją projektu wśród dzieci i młodzieży oraz
nauczycieli placówek oświatowych w powiecie oleckim;
Projekt opracowany w ramach Programu Operacyjnego PL13: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" dofinansowanego
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.
Project developed within Operational Programme PL 13: “Reduction of social inequalities in health sector” supported
by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and state budget.

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
tel. 87 520 24 75, fax 87 520 32 19
www.powiat.olecko.pl
starostwo@powiat.olecko.pl

3) zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego (nauczycieli i uczniów)
w zakresie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
uzależnień, przemocy, dyskryminacji; wypadków komunikacyjnych; długotrwałego
stresu i jego negatywnych skutków dla zdrowia;
4) kształtowanie postaw asertywnych wobec uzależnień;
5) kształtowanie zachowań wobec przemocy, dyskryminacji;
6) kształtowanie zachowań bezpiecznego poruszania się po drogach.
§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursów mogą być dzieci oraz młodzież uczęszczająca do placówek
oświatowych na terenie powiatu oleckiego.
2. Do każdego Konkursu można zgłosić się indywidualnie lub grupowo w maksymalnie trzy
osobowej grupie.
3. Każdy Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
1) kategoria I – dzieci przedszkolne i szkół podstawowych klasy I – III;
2) kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV – VI;
3) kategoria III – młodzież szkół gimnazjalnych;
4) kategoria IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych ;
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§4
Zasady Konkursu
Konkursy mają charakter powiatowy.
Udział w każdym Konkursie jest bezpłatny.
Konkursy odbywają się w czterech kategoriach wiekowych.
Technika wykonania pracy konkursowej jest różna w zależności od kategorii wiekowej:
1) kategoria I – dzieci przedszkolne i szkół podstawowych klasy I – III – technika
plastyczna:
 praca plastyczna w formacie maksymalnie A3 , w dowolnej technice,
 powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na
zniszczenie w czasie transportu i przechowywania,
 prac nie należy oprawiać
1) kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV – VI – plakat grafika
komputerowa;
 zgrany na dysku CD lub DVD
2) kategoria III – młodzież szkół gimnazjalnych – spot przygotowany w dowolnej formie
(np. animacja komputerowa, plansze i głos lektora, udział uczniów w roli aktorów, itp.),
maksymalny czas trwania nagrania – 5 min. (zgrany na dysku CD lub DVD) lub
prezentacja multimedialna (20- 25 slajdów) (zgrany na dysku CD lub DVD)
3) kategoria IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych - spot przygotowany w dowolnej
formie (np. animacja komputerowa, plansze i głos lektora, udział uczniów w roli
aktorów, itp.), maksymalny czas trwania nagrania – 5 min. (zgrany na dysku CD lub
DVD) lub prezentacja multimedialna (20- 25 slajdów) (zgrany na dysku CD lub DVD)
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4. Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła stanowiącego motyw przewodni i tytuł
Konkursu. Mogą obejmować jedno, dwa lub wszystkie zagadnienia z hasła (dotyczy
Konkursu Stop uzależnieniom, przemocy, dyskryminacji ).
3. Prace powinny opierać się na tematyce:
 przeciwdziałania uzależnieniom i wszelkim przejawom wykluczenia społecznego;
 promowania aktywnego stylu życia, wolnego od nałogów;
 promowania postaw odpowiedzialności za własne życie oraz szacunku wobec siebie
i innych;
 promowania form spędzania wolnego czasu sprzyjających zdrowiu;
 eliminowania sytuacji zagrożeń w codziennym życiu;
 promowania bezpiecznego zachowania się na drodze;
 promowania dbałości o zachowanie ( w sferze) zdrowia psychicznego.
4. Jeden Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, nigdzie wcześniej niepublikowaną
i nienagradzaną w innych konkursach.
5. Zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie na konkurs
materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
a w szczególności propagujących piractwo komputerowe, upowszechniających techniki
łamania danych oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
6. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez Uczestnika Konkursu.
7. Praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu.
8. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, w przypadku pracy grupowej każdy uczeń/przedszkolak wypełnia formularz
zgłoszeniowy odrębnie.
9. Pracę wraz z formularzem należy umieścić w opakowaniu (kopercie, paczce itp.) opatrzonym
nazwą i adresem Organizatora, nazwą i adresem Uczestnika oraz oznaczeniem: „KONKURS
Stop uzależnieniom, przemocy, dyskryminacji”.
10. Zapakowane i zabezpieczone przed zniszczeniem prace należy dostarczyć (osobiście bądź
listownie) do Biura Projektu ul. Wojska Polskiego 13 (I Piętro, wejście od Przytorowej),
19-400 Olecko.
11. O zakwalifikowaniu pracy do Konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
12. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do dokonania wymaganej do publikacji
obróbki materiału.
13. Uczestnik Konkursu zgadza się na prezentację pracy, zgłoszonej do Konkursu na stronach
internetowych Organizatora, a także na inne formy utrwalenia i prezentacji nadające się do
rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, optyczne), nieodpłatne wprowadzanie do
obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, a także prezentowanie na konferencjach,
szkoleniach, wystawach, rozpowszechnianie w mediach i prasie. Uczestnik, przystępując do
Konkursu, wyraża na to zgodę i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem
Organizatora.
14. Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych lub
z niego wyłączonych.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
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16. Prace nadesłane na Konkurs, nagrodzone i wyróżnione ekspozycją na wystawie stają się
własnością Organizatora. Nie są odsyłane. Prace nie nagrodzone i niewyróżnione można
odebrać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Biurze projektu, adres
jw. Po tym terminie prace nie będą zwracane.
§5
Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu
Harmonogram Konkursów:
1. 27 maja 2015r. – ogłoszenie Konkursów, informacja na stronie internetowej projektu,
Starostwa Powiatowego oraz przesłanie drogą elektroniczną informacji do przedszkoli
i szkół na terenie powiatu oleckiego.
2. do 15 października 2015r. - zgłoszenia prac do Konkursu (decyduje data wpływu). Prace
nadane po wskazanym terminie nie będą uwzględniane i nie będą brały udziału w Konkursie.
3. od 15 do 23 października 2015r. – praca Komisji Konkursowej
4. 26 października 2015r. – rozstrzygnięcie konkursów. Wyniki każdego konkursu ogłoszone
zostaną na stronach internetowych projektu oraz Starostwa Powiatowego w Olecku
www.zdrowe.olecko.pl , www.powiat.olecko.pl , www.facebook.com/ProgramDlaZrowia
NorwayGrants.
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§6
Komisja Konkursowa i kryteria oceny
Prace oceniać będzie siedmioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Starostę
Oleckiego.
Członkowie Komisji Konkursowej wybiorą spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
W przypadku braku jednomyślności, co do oceny prac konkursowych, ostateczną decyzję
podejmie Przewodniczący Komisji.
Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej
członków.
Prace oceniane będą w czterech kategoriach.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
1) spełnienie wymaganych kryteriów, określonych w niniejszym Regulaminie;
2) kreatywność oraz pomysłowość autora;
3) zgodność pracy z zadaniem konkursowym;
4) zawartość merytoryczną;
5) estetykę pracy konkursowej,
6) samodzielność w wykonaniu pracy.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§7
Nagrody w Konkursie
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych.
2. Przewiduje się nagrody rzeczowe.
3. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonieni laureaci pięciu nagród głównych. Dla
wszystkich Uczestników ufundowane będą nagrody „pocieszenia”.
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4. W przypadku wyłonienia laureata Uczestnika będącego grupą uczniów/przedszkolaka ,
wszyscy otrzymują tylko jedną wspólną nagrodę w zależności od zajętego miejsca.
5. Pula nagród dla każdej kategorii wiekowej wynosi 3690 zł (brutto) w każdym Konkursie, tj.
łączna pula nagród wynosi 44 280 zł (brutto) (trzy konkursy x 4 kategorie wiekowe x 3690 zł
brutto)
6. Koszt zakupu nagród będzie w całości pokryty ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego PL13:
Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
7. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej projektu oraz podczas
konferencji informacyjno-promocyjnych.
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§8
Przetwarzanie danych osobowych
Zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych oraz wizerunku Uczestnika na potrzeby realizacji projektu
„Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 13: Ograniczenie społecznych
nierówności w zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20092014 oraz z budżetu państwa.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
W przypadku niepełnoletnich Uczestników zgodę na przetwarzanie danych wyraża Rodzic
lub prawny Opiekun.
W przypadku wygrania nagrody Uczestnik Konkursu zgadza się na opublikowanie jego
danych oraz jego wizerunku.
§9
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez Organizatora Konkursu, a jego
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia Konkursu i do nie wyłaniania
laureatów.
Informacje na temat Konkursów można uzyskać w Biurze projektu, 19-400 Olecko, ul.
Wojska Polskiego 13 (wejście od ul. Przytorowej), telefon/fax 87 610 22 01
e-mail: zdrowie@powiat.olecko.pl
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