
              

Regulamin konkursu
WAKACJE – PRZYGODA BEZ ODLOTU

I. WSTĘP 

1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs.

2. Inicjatorem,  organizatorem  oraz  koordynatorem  konkursu  jest  Gminna  Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żmigrodzie.

3. Współorganizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie. 

II. CEL KONKURSU

Celem  konkursu  jest promocja  zdrowego  stylu  życia,  trzeźwości  i  abstynencji  przez

upowszechnianie  wzorów  i  postaw  prozdrowotnych;  zaangażowanie  młodzieży  do  działań

profilaktycznych;  zainspirowanie kreatywności  młodzieży w procesie  zdobywania różnorodnych

umiejętności życiowych; uświadomienie młodzieży o zagrożeniach związanych z uzależnieniami;

uzyskanie oryginalnych projektów prac.

III. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Prace konkursowe winny być zgłaszane przez uczestników indywidualnie poprzez przekazanie

ich pocztą lub osobiście do siedziby GOPS pod adresem: pl. Wojska Polskiego 5, 55-140 Żmigród,

z dopiskiem: WAKACJE – PRZYGODA BEZ ODLOTU do dnia 31 lipca 2020 r.

2. Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku 14 – 19 lat.

3. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zastosowaniem się

do postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.



IV. PRACE KONKURSOWE

Praca  konkursowa  powinna  jednoznacznie  kojarzyć  się  z  profilaktyką  uzależnień  (alkohol,

narkotyki,  tytoń,  dopalacze)  oraz  bezpiecznymi  zachowaniami.  Nie  może  straszyć  i  wzbudzać

agresji.  Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  opracowanie  i  przygotowanie  jednej

z niżej wymienionych propozycji:

• ULOTKI PROFILAKTYCZNEJ (ulotka powinna zawierać hasło, część merytoryczną

oraz propozycję graficzną, dowolna technika).

• PRACA PLASTYCZNA w formie plakatu profilaktycznego (plakat powinien zawierać

hasło, dowolna technika, format A3).

• FOTOGRAFIA   oceniane  będą   najciekawsze,  autorskie,  niepublikowane  wcześniej

zdjęcia  lub  serie  zdjęć  (maksymalnie  5)  propagujące  alternatywne,  w  stosunku  do

uzależnień  formy  spędzania  czasu  wolnego  oraz  bezpiecznego  odpoczynku  podczas

wakacji.  Fotografie  nie  mogą  zawierać  żadnych  treści  sprzecznych  z  obowiązującym

prawem, zasadami współżycia  społecznego lub dobrymi obyczajami,  tj.  w szczególności

stanowić  cudze  dzieło  użyte  bez  zgody  osoby  uprawnionej,  nawoływać  do  przemocy,

nienawiści rasowej, zawierać pornografię, obrażać uczucia religijne itp. W stosunku do osób

uwidocznionych na zdjęciu należy dysponować ważną zgodą wyrażoną na piśmie lub ustnie

na użycie ich wizerunku w ramach konkursu (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18

roku życia - zgoda opiekuna prawnego), chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa

w art. 81 ust. 2 ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Fotografie nie mogą być poddane fotomontażowi ani obróbce cyfrowej poza podstawowymi

zmianami w zakresie: kadrowania, nieznacznych korekcji jasności i kontrastu, zmiany ilości

kolorów (dopuszcza się fotografie czarno-białe, sepia). 

Prace należy wydrukować w formacie A4 210 mm x 297 mmm. Pracę konkursową umieszczamy

w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora (imię i nazwisko,

nr tel., adres). Do koperty należy również zapakować Kartę Zgłoszeniową (wg załącznika nr 1) oraz

oświadczenia zgodne z załącznikami nr 2, 3 i 4. 



V. ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez Uczestnika. 

2. Ocenie podlegać będzie: zgodność pracy z Regulaminem, czytelność przekazu, pomysłowość

i kreatywność, poprawność merytoryczna, walory artystyczne. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imion,  nazwisk,  zdjęć

i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu na stronie internetowej oraz fanpage GOPS

Żmigród.

2.  Wykorzystania  nagrodzonych  prac  w  działaniach  promocyjnych,  profilaktycznych,

informacyjnych związanych ze zdrowym trybem życia, w tym z profilaktyką uzależnień.

4.  Poprzez  przystąpienie  do  konkursu  uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  warunki  zawarte

w Regulaminie.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.

6. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie GOPS Żmigród oraz na jego 

stronie internetowej. 

7. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala GKRPA Żmigród. 

8. Od decyzji Gminnej Komisji nie przysługują formy odwoławcze. 

VII. INNE 

1.   Wszystkie sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

2.   Organizator zastrzega sobie zmianę Regulaminu i scenariusza. 

Zapoznałem/am się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego postanowienia.

………………………………………………………………
      Czytelny podpis i data osoby odpowiedzialnej (pełnoletniej) 


