
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla dzieci 5-6 letnich pod hasłem

Człowiek i Miasto „Zdrowie w Mieście się Liczy”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs  na  pracę  plastyczną  pt.  Człowiek  i  Miasto  „Zdrowie  w  Mieście  się  Liczy” 

przeprowadzony będzie  w przedszkolach na terenie  powiatu raciborskiego w ramach obchodów 

Światowego Dnia Zdrowia – 7.04.2010 r.

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu.

Współorganizatorem konkursu jest drukarnia Baterex w Raciborzu.

§ 2 CEL

Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom wpływu urbanizacji na indywidualne i 

zbiorowe zdrowie mieszkańców.

§ 3 ZASIĘG I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do dzieci 5-6 letnich przedszkoli powiatu raciborskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie lub dostarczenie prac, do dnia 30 kwietnia 2010r., 
na adres organizatora:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Batorego 8 

47 – 400 Racibórz

§ 4 RAMY CZASOWE

Konkurs trwa od 7 kwietnia 2010r. do  7 maja 2010r.

§ 5 ZAKRES TEMATYCZNY

Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu: Człowiek i Miasto 

„Zdrowie w Mieście się Liczy”.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne na temat wpływu urbanizacji na zdrowie człowieka, ze 

szczególnym uwzględnieniem tematyki:

1) promowanie zdrowego stylu życia, 

2) chorób zakaźnych i niezakaźnych (w tym czynniki ryzyka takie jak: brak aktywności 

fizycznej, nieodpowiedni sposób odżywiania, palenie tytoniu), 

3) wypadków i bezpieczeństwa

4) stanu środowiska w mieście.



§ 6 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1) do konkursu należy zgłaszać prace wykonane:

a) w technikach dowolnych: malarstwo, rysunek, wycinanki.

b) format prac : A-4 poziomy, co spowodowane jest projektem kalendarza.

2)  każdy  uczestnik  może  przesłać  tylko  1  pracę.  Na  odwrocie  każdej  pracy  powinna  zostać 

zamieszczona informacja  zawierająca  dane autora (imię,  nazwisko,  wiek),  opiekuna grupy oraz 

nazwę i adres przedszkola.

3) konkursu odbywa się w II etapach: przedszkolnym,  powiatowym.

4)  prace  przekazywane  są  osobiście  lub  przesyłką  pocztową  (decydująca  jest  data  stempla 

pocztowego) w następujący sposób:

a)  dyrekcja  przedszkola  przekaże  do  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Raciborzu, od 3 do 5  prac wybranych w etapie przedszkolnym konkursu, w terminie do dnia 

30 kwietnia 2010r.,

5) określa się następujący czas trwania konkursu:

a) etap przedszkolny w terminie od 7 kwietnia 2010r. do 30 kwietnia 2010r.,

b) etap powiatowy w terminie od 4  maja 2010r. do 7 maja 2010r.,

6) Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, organizator zastrzega sobie prawo do ich 
wystawiania i publikowania.

§ 7 ZASADY OCENY ORAZ SKŁAD KOMISJI

Oceny dokona 3 osobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora. Na ocenę będzie 
miała wpływ: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka i oryginalność pracy oraz własna 
inwencja twórcza.

§ 8 ZASADY NAGRADZANIA

Z  wytypowanych  i  nadesłanych  z  przedszkoli  prac  konkursowych,  ostatecznie  na  poziomie 

powiatowym wybranych zostanie 12 prac.

Zwycięskie  prace  konkursowe  zostaną  opublikowane  w  formie  kalendarza  na  2011  rok,  ze 

wskazaniem przedszkola,  w którym zostały wykonane (w przypadku wyrażenia pisemnej zgody 

rodziców dziecka,  którego  praca  zostanie  nagrodzona,  możliwa  jest  także  publikacja  imienia  i 

nazwiska dziecka będącego autorem zwycięskiej pracy).

Kalendarze ze zwycięskimi pracami zostaną przekazane do wszystkich przedszkoli biorących udział 

w konkursie.

Zwycięzcy konkursu otrzymają również dyplomy uznania. O wynikach konkursu szkoły biorące 



udział w konkursie zostaną powiadomione pisemnie  w terminie do 14 maja 2010r.

§ 9 INFORMACJA

Do każdej pracy konkursowej przekazanej do PSSE w Raciborzu należy dołączyć oświadczenie w 
sprawie autorstwa pracy oraz przetwarzania danych osobowych ( Załącznik nr 1 do regulaminu 
„Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w 
konkursie”).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  032 459 41 48 (Lucyna 
Kurzydem).
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