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 REGULAMIN  

VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ANTYTYTONIOWEGO  

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

 17-11-2016 r. 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

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

plakat  skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

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: Marzena Kitka (pedagog), Sabina Furga (pielęgniarka). 

4) Honorowy patronat nad Konkursem objęli: 

- prof. Witold Zatoński specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Zakładu 

Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie, prezes 

Fundacji "Promocja Zdrowia", 

- Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk, 

- Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie, 

- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Puławach, 

- Starosta Puławski p. Witold Popiołek, 

- Prezydent Miasta Puławy p. Janusz Grobel . 

 

§ 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 w drugim tygodniu listopada tj.  

7 -10 listopada 2016 r.  

2) Drugi etap Konkursu rozpoczyna się w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 10.00  

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

gimnastyczna, Klub). Czas trwania 10.00 – 13.00. 

3) Prace plastyczne i literackie należy złożyć (lub przesłać) do organizatora Konkursu w 

terminie  do 14 listopada 2016 r. 

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

zakończeniu Konkursu w dniu 17 listopada 2016 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 17 listopada 2016 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.; 

 

- wiersz – jest napisanie wiersza najtrafniej odzwierciedlającego cel Konkursu, składającego 

się z maksimum 30 wersów. Utwór powinien być napisany na komputerze i podpisany przez 

autora imieniem i nazwiskiem oraz pełnymi danymi szkoły. 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); 

 

- plakat - jest przygotowanie jednego, zdaniem uczestnika najtrafniej odzwierciedlającego 

cel Konkursu plakatu. Plakat powinien być podpisany przez autora ( praca indywidualna). 

Wielkość plakatu: format min. A3 .Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac po 

zakończeniu Konkursu, będą one służyły do dalszych działań antytytoniowych realizowanych 

w programie „Nikotynie Nie!”. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy 

oświadczenie potwierdzające zrzeczenie się przez niego praw autorskich na rzecz 

organizatorów (zał. Nr 2). 

 

 

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

siedziby organizatora do dnia 14 listopada 2016 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. 

2) W skład Jury wejdą przedstawiciele: 

•  organizatora , 

• Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

• Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,  

• Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. 

 

§ 6. Nagrody konkursowe 
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1) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe . 

2) Przyznane zostaną 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia. 

3) Nagrody dla zwycięzców Konkursu ufundowane zostaną przez Kuratorium Oświaty  

w Lublinie, Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie, Powiatową 

Stację Sanitarno - Epidemiologiczna w Puławach, Starostwo Powiatowe w Puławach oraz 

organizatora. 

 

§ 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. 
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Załącznik Nr 1  

 

Pieczątka szkoły 

 

Karta zgłoszenia 

 

1. Kategoria: test wiedzy 

W dniu …………………………………… 

w………………………………………………………………………………….…………………… 

( nazwa szkoły)                                                                              

 

przeprowadzono szkolne eliminacje VI Wojewódzkiego Konkursu Antytytoniowego „Nikotynie – 

Nie!”. 

 

Do Konkursu zgłosiło się …………………………….. uczniów z klas: ............................................. 

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

 

Reprezentować szkołę w dniu 17 listopada 2016 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: 

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

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

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

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

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

IV. Potrzebny sprzęt techniczny: 

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

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

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

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

3. Kategoria : utwór literacki (wiersz) 

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

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

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

4. Kategoria: plakat  

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

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

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

 

Skład Szkolnej Komisji:        Dyrektor 

…………………………………… 

…………………………………… 

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

 

VI WOJEWÓDZKI KONKURS ANTYTYTONIOWY 

„Nikotynie -  NIE !” 

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich 

 

 

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia prac do organizatora VI 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): 

 

………………………………………………… 

 

 

 


