„Zanim nie jest za późno”
Zagrożenia zdrowia wynikające
z uzależnień
Regulamin
Konkursu na gazetkę klasową o charakterze profilaktycznym

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I - III szkół podstawowych z gminy Proszowice
wraz z wychowawcami do wzięcia udziału w Konkursie. Zadanie konkursowe polega na
wykonaniu edukacyjnej gazetki ściennej o charakterze profilaktycznym, obrazującej
współczesne zagrożenia

( alkoholizm, nikotynizm, uzależnienia od Internetu, telewizji,

telefonu komórkowego) – praca zespołowa uczniów.

Organizatorzy:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Proszowicach
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach Filia w Kościelcu.

Cele:
● zwrócenie uwagi na istniejące współczesne zagrożenia, ( nadużywanie alkoholu,
palenie papierosów, zażywanie niebezpiecznych dla zdrowia substancji, a także
uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego),

● ukazanie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek ( przede
wszystkim alkoholu, papierosów),

● zapobieganie negatywnym zjawiskom dzięki działaniom edukacyjnym,
● wykształcenie umiejętności dobrego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia,

● doskonalenie umiejętności odróżniania dobra od zła,
● propagowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych z gminy Proszowice.

Warunki udziału w konkursie:
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
● temat pracy konkursowej ma nawiązywać do profilaktyki uzależnień,
● praca powinna być wykonana w formacie nie mniejszym niż 100 x 50 cm,
●

forma i technika – dowolna technika płaska: malowanie, rysowanie, wydzieranie,
wycinanie, techniki wycinanie, techniki mieszane itp. (z wyłączeniem plasteliny
oraz materiałów sypkich),

● praca powinna być wykonana zespołowo przez uczniów poszczególnych klas,
●

każda klasa zgłasza do udziału tylko jedną pracę,

● do konkursu nie mogą być zgłaszanie prace prezentowane wcześniej w innych
konkursach plastycznych itp.
Na odwrocie zgłoszonej pracy konkursowej powinna znajdować się przyklejona metryczka,
której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Prace należy składać w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie
Filii w Proszowicach, ul. 3 Maja 91, 32-100 Proszowice.

Organizacja konkursu i ocena prac:
Spośród wszystkich dostarczonych prac, jury wyłoni 3 najlepsze, którym przyzna
I, II, III miejsce.
Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów.
Jury będzie oceniać prace w skali od 1 do 6 punktów.
Ocenie podlegać będą następujące elementy:

Dla



zgodność z tematem,



wartość edukacyjna



staranność wykonania pracy,



stopień trudności,



oryginalność,



ogólny efekt artystyczny.
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Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

nagrody

rzeczowe

oraz

dyplomy.

Terminy:
a)

do 18 X 2019 r. - składanie prac konkursowych

b)

do 25 X 2019 r. – rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników

c)

do 30 X 2019 r. - podanie miejsca i terminu finału konkursu

O terminie i miejscu wręczenia nagród w konkursie, uczestnicy zostaną poinformowani drogą
mailową.
Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Filii w Proszowicach oraz na stronie internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach.

Uwagi końcowe:


Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą
na publikację materiałów z przebiegu konkursu i wizerunku fotografowanych osób.



Prace przekazane do Konkursu, pozostaną do dyspozycji organizatorów i nie
podlegają zwrotowi.



Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas wręczenia nagród, na wystawach
bibliotecznych oraz na stronach internetowych organizatorów.

Dodatkowych informacji udzielają:
PBW w Krakowie Filia w Proszowicach
Tel.: (12) 386 12 28
mail: filia.proszowice@pbw.edu.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia w Kościelcu
Tel.: (12) 386 69 86
mail: bpkoscielec@o2.pl

Załącznik

Pieczęć szkoły

Metryczka
................................................................................................................
klasa
...................................................................................................................
Tytuł pracy konkursowej

Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorem
Imię i Nazwisko wychowawcy……………………………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………
Akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: ochronadanych@pbw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody na uczestnictwo w Konkursie na edukacyjną
gazetkę klasową pn. „Zanim nie jest za późno” Zagrożenia zdrowia wynikające z uzależnień.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych,
w

tym

do

kontaktu,

w

celach

statystycznych

i

analitycznych,

sprawozdawczych,

archiwalnych

w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych przez okres niezbędny do ich wykonania.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania.

6.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w
których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).

