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Regulamin Konkursu fotograficzno - plastycznego „Moja Akademia Dojrzałości” 
 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Moja Akademia Dojrzałości”  

zwanego dalej „konkursem”. 
2. Organizatorem konkursu jest Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku, 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Rybniku zwane dalej „Organizatorem”. 
3. Partnerami konkursu są: Starostwo Powiatu Rybnickiego, Miasto Rybnik, Miasto Żory 

zwany dalej „Partnerem”. 
 

 
II. Cel konkursu 

 
§ 1. 

 
Cel główny: 

przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży oraz umożliwienie  
zaprezentowania swojego talentu. 

 
Cele szczegółowe: 

a. popularyzacja wiedzy na temat „życia bez używek”, 
b. uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z eksperymentowaniem 

z różnego rodzaju substancjami psychoaktywnymi, używkami itd. 
c. promocja bezpiecznych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania 

wolnego czasu bez nałogów, 
d. pozyskanie prac do przygotowania wystawy i kalendarza na rok 2017 o tematyce 

„życia bez nałogów 
 
 
 

III. Zasi ęg i warunki uczestnictwa w konkursie 
 

§ 1. 
Zasięg: 
 
1. Konkurs prowadzony jest na obszarze powiatu rybnickiego: Miasto i Gmina Czerwionka-

Leszczyny, Gminy: Gaszowice, Lyski, Świerklany, Jankowice, Miasto Rybnik, Miasto Żory. 
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§ 2. 

Warunki uczestnictwa: 
 
1. Uczestnikiem konkursu może być młodzież w wieku 6 – 21 lat uczęszczająca do: 

a. Szkół podstawowych 
b. Szkół gimnazjalnych, 
c. Szkól ponadgimnazjalnych, 
d. Kółek plastycznych, graficznych, fotograficznych i innych organizowanych przez np. 

Domy Kultury oraz inne ośrodki edukacyjne i kulturalne. 
 

IV. Ramy czasowe trwania konkursu 
 

§ 1. 
 

Konkurs trwa od dnia 01 października do dnia 04 listopada 2016 roku. 
 

V. Zakres tematyczny 
 
Praca powinna zawierać przekaz perswazyjny do określonych zachowań: 

� zniechęcający do promowania i stosowania używek, 
� zachęcający do negowania zachować ryzykownych. 

 
 

VI. Zasady przeprowadzenia Konkursu 
 

§ 1. 
 
Zadania dla uczestników 
 
1. Uczestnik w ramach konkursu wykonać może tylko jedną pracę plastyczną. 
2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie. 
3. Praca powinna realizować cele konkursu. 
4. Praca powinna być  płaska (by była możliwość skanowania). 
5. Praca może zostać wykonana techniką: rysowanie, malowanie, grafika, zdjęcia  
6. Pracę należy wykonać w formacie A4 bez oprawy w passe-partout. 

 
§ 2. 

 
Sposób zgłaszania prac 
 
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy wraz z zgłoszeniem i „Zgodą 
przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie”, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu, na adres:  
 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
ul. Kpt. L. Janiego 1 

44-200 Rybnik 
 
w terminie do dnia 04 listopada 2016 roku (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „MOJA 
AKADEMIA DOJRZAŁOŚCI”. 
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§ 3. 
 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac plastycznych, które 

odbiegają od tematu konkursu. 
2. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych 

w niniejszym Regulaminie, w tym w przypadku: 
a. przesłania zgłoszenia po terminie, 
b. przesłania pracy bez zgody oraz karty zgłoszenia lub przesłanie wypełnionych 

nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo, 
c. zgłoszenia tego samego uczestnika więcej niż jeden raz, 
d. zgłoszenia pracy w innym rozmiarze i wymiarze niż dopuszczony. 

 
 

§ 4. 
 
 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone 
po terminie. 
 

§ 5. 
 

Prawa autorskie 
 
Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest autorem 
nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy, 
opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę. 
 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej 
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie oraz w innych formach 
utrwalania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do 
obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach 
organizowanych oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 
 
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Dane osobowe uczestników będą 
wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy. Poprzez podanie danych osobowych 
uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego 
nazwiska. 
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VII. Zasady przyznawania nagród w konkursie. 
 

§ 1. 
 
Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora na 
podstawie następujących kryteriów: 

a. zgodność pracy z tematyką,  
b. inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 
c. ogólne wrażenia estetyczne. 

 
§ 2. 

 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09  listopada 2016 roku. 
 
Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie organizatora: www.psse.rybnik.pl 
w zakładce Oświata Zdrowotna, oraz www.rtoz.org.pl 
 
Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail lub telefonicznie 
o wygranej oraz zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.  
 
Z zakwalifikowanych prac wyłonionych zostanie 12 najciekawszych.  
 
Nagrodami w konkursie jest publikacja nagrodzonych prac w kalendarzu na rok 2017 
promującego życie bez nałogów oraz nagrody rzeczowe – niespodzianki.  
 
Nagrody nie odebrane przez Uczestników w czasie przeznaczonym będą do odbioru w siedzibie 
Organizatora. 
 
Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 
 

 
VIII. Postanowienia końcowe 

 
§ 1. 

 
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rybniku www.psse.rybnik.pl oraz Regionalnego Towarzystwa Oświaty 
Zdrowotnej w Rybniku www.rtoz.org.pl. 
 
Nadesłane  prace nie podlegają zwrotowi. 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, 
które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie 

 
 

       
 ................................................................. 

                           (miejscowość, data) 

 
 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy: ……………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym „Moja Akademia Dojrzałości” 

na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości ......................................................................................................................................... 
                                                                                          (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza(ją) praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że 

nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone 

w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty.  

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych 

osobowych:………………………………………………………..………………………………... 

             (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

  w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu 

przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej 

 

 

................................................................... 
                                       (podpis przedstawiciela ustawowego) 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
Konkurs: „Moja Akademia Dojrzało ści” 
 
 
UCZESTNIK: 
 
Imię i nazwisko: ……………………..……………………………………………………………………...……… 

Data urodzenia: ……………………………………………….…………………………………………………… 

Nazwa Szkoły/ Placówki wychowawczej lub kulturalnej (dokładny adres wraz z telefonem i adresem 

e mail):………………………………………………………........................................................................................... 

PRACA PLASTYCZNA: 
Tytuł pracy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Technika wykonania: 

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

 

OPIEKUN UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko: 

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

Adres zamieszkania: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres 

zamieszkania):…………………………………………………….….………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail: 

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

 
OŚWIADCZENIA OPIEKUNA UCZESTNIKA: 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie 
i jest on jej jedynym autorem. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w konkursie 
zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie organizatora moich danych osobowych oraz danych osobowych 
zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy, w zakresie 
określonym w Regulaminie konkursu. 

 
 

______________________________ 
Data i podpis opiekuna prawnego uczestnika 


