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 REGULAMIN  

IX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ANTYTYTONIOWEGO  

„Nikotynie - NIE !” 
W KATEGORIACH: TEST WIEDZY, FORMA TEATRALNA, ULOTKA, 

 21-11-2019 r. 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1) Konkurs o tematyce antytytoniowej w kategoriach: test wiedzy, forma teatralna, 

ulotka/broszura, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas VII – VIII) 

i ponadpodstawowych województwa lubelskiego.  

2) Konkurs jest dwuetapowy: składa się z eliminacji szkolnych (w szkołach uczestników) 

 i finału (w siedzibie organizatora). 

3) Organizatorem konkursu jest:  

 

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.  

Autorkami Konkursu są liderki oświaty zdrowotnej: Anna Cieślik, Lidia Nogowska. 

Adres szkoły: 

ul. Polna 18 

24-100 Puławy 

tel. 81 - 886 38 21 

 

Osoby współpracujące: 

 Agnieszka Giza, Magdalena Gładysz, Marzena Kitka, Sabina Furga (pielęgniarka). 

 

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: 

 Marszałek Województwa Lubelskiego p. Jarosław Stawiarski 

 Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk, 

 Starosta Puławski p. Danuta Smaga, 

 Prezydent Miasta Puławy p. Paweł Maj, 

 Wójt Gminy Puławy p. Krzysztof Brzeziński 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie p. Iirmina Nikiel, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Puławach p. Piotr Pietura. 

 

§ 2. Cel Konkursu 

 

Celem Konkursu jest propagowanie treści antytytoniowych oraz  pozyskanie nowych, 

ciekawych projektów i wykorzystanie ich w działaniach informacyjno - edukacyjnych. 

 

§ 3. Czas trwania i przebieg Konkursu 

 

1) Pierwszy etap Konkursu odbywa się w Szkołach uczestników 

2) Drugi etap Konkursu rozpoczyna się w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 10.00  

w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej ul. Polna 18 w Puławach   (klub, sala 

komputerowa). Czas trwania 10.00 – 13.00. 

3) Ulotkę/broszurę, należy złożyć (lub przesłać) do organizatora Konkursu  

w terminie  do 15 listopada 2019 r. 

4) Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się po 

zakończeniu Konkursu w dniu 21 listopada 2019 r. 
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§ 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1) Szkoła może wytypować do uczestnictwa w Konkursie uczniów biorących udział 

 w wybranej kategorii. Nie ma obowiązku, by uczniowie przystępowali do każdej 

 z zaproponowanych przez organizatora kategorii Konkursu. Uczestnik może wykonać 

prace z każdej kategorii tematycznej.  

 

2) Warunkiem uczestnictwa kategoriach: 

 

-  test wiedzy - jest wybranie w szkole jednego uczestnika, który będzie reprezentantem 

podczas Konkursu 21 listopada 2019 r. w ZS nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach; 

 

- forma teatralna – jest przygotowanie krótkiej dramy teatralnej o treści odpowiadającej 

celowi Konkursu. Rekwizyty niezbędne do przedstawienia, uczestnicy zapewniają sobie sami. 

Organizator gwarantuje stosowne miejsce i sprzęt techniczny. Czas prezentacji max. 5 min., 

liczba występujących osób – max.7; 

 

- broszura / ulotka - jest stworzenie broszury/ulotki   o tematyce zgodnej z założeniami 

Konkursu: 

1. Format broszury: broszura trzyszpaltowa (składana na trzy), po rozłożeniu powinna być 

formatu kartki A4. 

2. Pierwsza strona broszury powinna zawierać grafikę, wykonaną dowolną metodą oraz hasło 

związane z tematyką Konkursu. 

3. Technika plastyczna dowolna, z możliwością wykorzystania grafiki komputerowej. 

4. Tekst promujący zachowania antynikotynowe napisany w dowolnej formie (artykuł, 

wywiad, dialog lub inne według pomysłu autora) należy wzbogacić elementami 

graficznymi, pamiętając o przestrzeganiu praw autorskich. 

5. Szkoła zgłasza/przesyła 1 ulotkę. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac po zakończeniu Konkursu, będą one 

służyły do realizacji dalszych działań związanych z programem „Nikotynie -  Nie!”. 

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie potwierdzające 

zrzeczenie się przez niego praw autorskich na rzecz organizatorów (zał. 2); 

 

3) Kartę zgłoszenia (zał. Nr 1) uczniów do poszczególnych kategorii należy dostarczyć do 

siedziby organizatora do dnia 15 listopada 2019 roku – faxem 81 886 38 21, drogą mailową 

na adres szkoły:  zs1_pulawy@o2.pl lub tradycyjną pocztą. 

 

§ 5. Kryteria oceny prac konkursowych 

 

1) Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

a. zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu, 

b. pomysłowości i oryginalności, 

c. czytelności przekazu i jego wymowy edukacyjno – zdrowotnej. 

d. zgodności z tematyką konkursu, 

e. atrakcyjności wizualnej. 

2) W skład Jury wejdą przedstawiciele: 
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•  organizatora , 

• Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Puławach,  

• instytucji obejmujących patronatem przedsięwzięcie. 

 

 

§ 6. Nagrody konkursowe 

 

1) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe . 

2) Przyznana zostanie 1 nagroda główna: za zajęcie pierwszego miejsca oraz 2 nagrody za:  

zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. 

3) Nagrody dla zwycięzców Konkursu ufundowane zostaną m.in. przez Starostwo 

Powiatowe w Puławach, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Puławach, 

oraz Radę Rodziców w ZS nr 1 w Puławach, sponsorów. 

 

§ 7. Pozostałe ustalenia 

 

1) Decyzja Jury, co do rozstrzygnięć Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2) Uczestnicy przyjeżdżają w dniu Konkursu z opiekunem, organizator zapewnia 

poczęstunek, ale nie zwraca kosztów podróży. 

3) Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs z ważnych niezależnych  przyczyn. 

4) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

5) W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

§ 8. Załączniki do regulaminu konkursu 

 

1) Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszenia 

2) Załącznik Nr 2  - oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz organizatorów 

Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 

IX Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy Nikotynie Nie! 
4 

 

  

Załącznik Nr 1  

 

Pieczątka szkoły 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia 

 

1. Kategoria: test wiedzy 

 

Reprezentować szkołę w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 10.00  w Zespole Szkół  nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej ul. Polna 18 w Puławach, będzie uczeń /uczennica  

z klasy………………………………………… 

 

2. Kategoria: forma teatralna 

I. Tytuł przedstawienia: 

………………………………………………………………………………………………………… 

II. Nazwiska i imiona uczniów (max.7 osób): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

III. Czas trwania przedstawienia: ………………………………………………………………… 

IV. Potrzebny sprzęt techniczny: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Kategoria : ulotka/broszura 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  

Skład Szkolnej Komisji:        Dyrektor 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………. 
Podpis opiekuna: 
…………………………………….. 
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Załącznik Nr 2 

 

IX WOJEWÓDZKI KONKURS ANTYTYTONIOWY 

„Nikotynie -  NIE !” 

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich 

 

 

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia prac do organizatora IX Wojewódzkiego Konkursu 

Antytytoniowego „Nikotynie – Nie !” wszelkie prawa autorskie i majątkowe nieodpłatnie 

przenoszę na organizatora tj. Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej  

ul. Polna 18 w Puławach. 

 

Czytelny podpis ucznia (autora pracy)  Podpis prawnego opiekuna/rodzica 

 

……………………………………                           …………………………………….. 

 

 

 


