REGULAMIN KONKURSU
Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU 2016
„ Zdrowie rysowane satyrą”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu.
1.2. Organizator w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu 2016 organizuje i przeprowadza
konkurs na rysunek satyryczny tematycznie związany z profilaktyką antynikotynową.
1.3. Konkurs będzie prowadzony w okresie:
- od dnia ogłoszenia tj.6.05.2016 . do dnia 06.06.2016r.
1.4. Organizator konkursu jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie konkursu, wyłonienie
zwycięzców i poinformowanie zwycięzców o sposobie odbioru nagród.
1.5. Konkurs komunikowany jest na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Myśliborzu http://pssemysliborz.pis.gov.pl.
1.6. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy powiatu myśliborskiego, którzy w okresie do dnia
06.06.2016 prześlą pracę konkursową
na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Myśliborzu:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu
Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia z dopiskiem „ Zdrowie rysowane satyrą”
74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 13 ( decyduje data wpływu do PSSE)
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ozipz@pssemysliborz.pl

1.7.

Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że laureatów konkursu wyłania
komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135)
§ 2. Cele konkursu:
1.8.

- Propagowanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia czynnego i biernego na zdrowie człowieka
wśród osób dorosłych z powiatu myśliborskiego.
- Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi oraz za skutki zachowań
związanych z paleniem tytoniu.
- Zwiększenie świadomości odnoście prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz
przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych.
- Upowszechnienie i tworzenie mody na niepalenie.
§ 3. Udział w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu myśliborskiego bez ograniczeń
wiekowych spełniający kryteria oraz akceptujący warunki niniejszego regulaminu.
2. Każdy uczestnik konkursu, aby jego zgłoszenie było ważne, jest zobowiązany spełnić łącznie
następujące warunki:

2.1 .Złożyć pracę konkursową w wersji drukowanej lub rysowanej w formacie A4; bądź przesłaną w
formacie (PDF lub JPG) na adres email: ozipz@pssemysliborz.pl zgodnie z pkt 1.6 niniejszego
regulaminu .
2.2. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
2.3 Prace konkursowe mogą być zgłaszane wyłącznie indywidualnie
2,4 Uczestnik konkursu musi dostarczyć wraz z pracą konkursową wypełnione zgłoszenie/oświadczenie,
które stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu, w przypadku osób nieletnich załącznik Nr 2
2.5 Praca zgłoszona do konkurs musi być oryginalną twórczością osoby biorącej udział w konkursie,
wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
2.6 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na ewentualne wykorzystanie pracy w
działaniach promocyjnych
2.7 Praca powinna być opatrzona metryczką która powinna zawierać: - imię i nazwisko autora - numer
telefonu oraz adres e- mail autora projektu lub w przypadku osób nieletnich dane opiekuna (
wykorzystane do kontaktu)
2.8. Prace nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów
§ 4. Wyłonienie laureatów
4.1 Laureatów konkursu wyłoni komisja konkursowa do dnia 15 czerwca 2016.
4.2 Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace ( wyróżnienia wg możliwości organizatora)
-Przy ocenie prac pod uwagę będzie brana:
a. zgodność z tematem tj. przekazanie treści związanych z profilaktyką antynikotynową i ich wartość
merytoryczna,
b. oryginalność koncepcji,
c. komunikatywność /trafność wyrażenia treści przez rysunek,
d. walory edukacyjne,
e. estetyka pracy,
4.2 . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dalszych działaniach edukacyjnych i
reklamowych.
4.3. Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie oceny prac konkursowych jest ostateczna, a uczestnikom
konkursu nie przysługuje prawo odwołania.
§ 5. Informowanie laureatów o przyznaniu nagród
5.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PSSE w Myśliborzu do dnia 17
czerwca 2016 r. http://pssemysliborz.pis.gov.pl . Dodatkowo laureaci o wynikach konkursu
i sposobie przekazania nagród powiadomieni zostaną pismem lub drogą mailową oraz telefonicznie.
5.2 Zasady nagradzania/rodzaje nagród
Nagrody rzeczowe wg możliwości organizatora,
I miejsce nagroda o wartości do 250 zł
II miejsce nagroda o wartości do 200 zł
III miejsce nagroda o wartości do 150 zł
Wyróżnienia wg możliwości organizatora
5.3. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych bądź jedynie wyróżnień.
5.4 Uczestnicy, którzy nie zostaną nagrodzeni, nie będą informowani o wynikach Konkursu .
5.5. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych,
ani ich wyboru. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego,
rzeczowego) nagród rzeczowych.

§6. Postanowienia końcowe
6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników na okres realizacji konkursu
jest organizator. W czasie trwania konkursu niniejszy regulamin jest dostępny dla uczestników u
organizatora konkursu.
6.2. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe uważane
będzie za zgodę na brzmienie regulaminu i poddanie się niniejszemu regulaminowi.
6.3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu,
6.4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6.5. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
6.6. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.
6.7. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu
oraz członkowie ich rodzin – do 3 pokolenia
6.8. Informacji na temat konkursu udziela pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w PSSE w
Myśliborzu Tel. 957475616 wew. 29 lub email: ozipz@pssemysliborz.pl
§7. Załączniki do regulaminu konkursu

- Załącznik nr 1 Zgłoszenie uczestnictwa / Zgoda na udział w konkursie ( uczestnik
pełnoletni)
- Załącznik nr 2 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie,

