
Regulamin konkursu  

„Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie” 

 

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji zdrowego stylu życia, 

aktywności fizycznej oraz bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Wrzesiński. 

2. Koordynatorem konkursu jest Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich  

i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, tel. 061 640 

44 64 lub 061 640 44 73. 

3. Konkurs rozpocznie się 27.04.2018 r. i trwać będzie do 30.05.2018 r. 

 

II. Cele konkursu 

1. Upowszechnienie wiedzy wśród uczniów z zakresu zdrowego stylu życia. 

2. Propagowanie aktywności fizycznej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu. 

3. Popularyzacja szeroko rozumianych zasad bezpiecznego zachowania przez uczniów  

(m.in. zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy i wypoczynku, 

postępowania przeciwpożarowego, zagrożeń wynikających z używania substancji 

odurzających itp.). 

4. Zainteresowanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego tematyką zdrowego stylu życia, 

bezpieczeństwa oraz aktywnością fizyczną. 

5. Promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie – stworzenie im szansy prezentacji 

swojej twórczości na szerszym forum. 

 

III. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  z terenu powiatu wrzesińskiego. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej w części lub w całości 

tytuł konkursu „Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie”, w nawiązaniu do celów konkursu 

z pkt. II regulaminu. 

3. Wymagania dotyczące pracy konkursowej: 

a) może być wykonana dowolną techniką płaską (malarstwo, rysunek, szkic),  

b) musi być w formacie A3, 

c) musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika, 

d) nie może być oprawiona. 

 

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

5. Praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: 

a) imię i nazwisko autora, 

b) klasa, 

c) nazwa, adres i telefon szkoły, 

d) imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy. 



 

6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna stanowiące 

załącznik do regulaminu. 

8. Prace należy składać w terminie do 30.05.2018 roku : 

a) w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 

10, 62-300 Września w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Żyj zdrowo, aktywnie 

i bezpiecznie”, 

b) lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10,  

62- 300 Września z dopiskiem na kopercie „Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie” – 

decyduje data wpływu do urzędu. 

IV. Ocena prac 

1. Rozdanie nagród odbędzie się 10 czerwca 2018 roku podczas wydarzenia „Niedziela 

z Powiatem”.  

2. Komisja będzie oceniać prace i wyłoni laureatów w trzech kategoriach wiekowych: 

a) klasy I - III, 

b) klasy IV - V, 

c) klasy VI – VII. 

 

3. Komisja oceni zgodność pracy z tematyką, jej estetykę oraz oryginalność. 

4. Komisja nie będzie oceniała prac budzących wątpliwość co do samodzielności ich wykonania. 

5. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo 

do nieprzyznania nagród. 

6. Decyzja komisji o wyborze laureatów i przyznaniu nagród jest ostateczna. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną.  

8. O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni po posiedzeniu komisji oceniającej 

prace.  

V. Uwagi dodatkowe 

1. Prac nie należy składać ani rolować. 

2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, 

niepodpisane – nie będą dopuszczone do uczestnictwa w konkursie. 

3. Organizator konkursu nie przyjmuje prac wykonanych grupowo. 

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność 

Organizatora. 



5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.wrzesnia.powiat.pl, a także 

w biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy”. 

6. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 

i przekazywanie podanych danych osobowych, tylko w zakresie związanym 

z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na sporządzanie zdjęć przez Organizatora podczas 

wręczania nagród, a także na ich wykorzystanie i upublicznianie w celach sprawozdawczych 

podsumowujących konkurs. 

8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 

www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie. 

9. Sprawy organizacyjne konkursu ze strony Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni prowadzi Magdalena 

Frydryszak, tel. 61 640 44 64 oraz Agnieszka Kucz, tel. 61 640 44 73. 

 

  
 

http://www.wrzesnia.powiat.pl/

