Regulamin konkursu na najciekawszy list do św. Mikołaja pt. „Dlaczego warto być wolnym od
uzależnień nie tylko od święta?”
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie
2. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki zagrożeń
wynikających z uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji,
poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży pozytywnego wizerunku rodzin.
3. Tematem konkursu jest napisanie Listu do Św. Mikołaja „Dlaczego warto być wolnym od
uzależnień nie tylko od święta?”
4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10–17 roku życia z terenu gminy
Żmigród.
5. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
 I kat. dzieci w wieku 10 - 14
 II kat. dzieci w wieku 15-17
6. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.
7. Technika wykonania pracy - list w formie pisemnej bądź grafiki komputerowej.
8. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów. Jury konkursu będzie oceniało:
pomysłowość, samodzielność i staranność wykonania pracy oraz zgodność prac z tematem
konkursu i regulaminem.
9. Prace należy wrzucać do specjalnie przygotowanych skrzynek na listy do Świętego Mikołaja
umieszczonych w GOPS Żmigród, do dnia 03 grudnia 2021r. do godz. 14.00.
10. Do każdej pracy należy dołączyć „Kartę zgłoszenia udziału w konkursie” oraz zgodę
podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 grudnia 2021 roku.
12. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę: imię i nazwisko uczestnika,
13. Na stronie www.gops-zmigrod.pl zamieszczona zostanie lista z laureatami konkursu
i galeria zdjęć najpiękniejszych listów.
14. Organizatorzy nie zwracają prac.
15. Każdy opiekun uczestnika konkursu wyrażając zgodę na udział dziecka w nim,
równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zdjęć dziecka
i zdjęć jego pracy w zakresie: publikacji listy imiennej laureatów i finalistów konkursu oraz
ich zdjęć w mediach i na stronie www.gops-zmigrod.pl i fb.

