
REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO 

pt. „Historia pustej butelki”. 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie zorganizowanym        

w ramach działań „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”. 

Cele konkursu: 

 podkreślenie zagrożeń związanych z przyzwoleniem i akceptacją spożywania 

alkoholu w grupie rówieśniczej oraz ukazanie alkoholizmu jako choroby całej 

rodziny 

 kształtowanie postawy zaangażowania w problem społeczny, jakim jest 

uzależnienie od alkoholu 

 rozwijanie umiejętności plastycznych i zainteresowań artystycznych  

 

Zasady konkursu:  

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno –

Administracyjnych w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy 

oraz Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy 

 

 uczniowie przygotowują prace autorskie w jednej z wybranych kategorii: 

 

 Kategoria I –  FOTOGRAFIA  (plik zapisany w formacie jpg, w przypadku 

dostarczenia wywołanego zdjęcia do szkoły wymagany format min. 15x18) 

 Kategoria II – PLAKAT  ( min. format A3, projekt komputerowy lub 

wykonany przy użyciu farb, pasteli, kredek lub innych materiałów 

plastycznych) 

 

 każda osoba może oddać  jedną pracę w danej kategorii. 

 

 termin złożenia prac konkursowych upływa  23 października 2020 r. 

 

 prace konkursowe można złożyć osobiście w siedzibie Organizatora (ZSE-A) 

lub przesłać mailem na adres: biblioteka-zsea@wp.pl   

mailto:biblioteka-zsea@wp.pl


 

 do pracy należy dołączyć następujące dane:  

 imię i nazwisko uczestnika 

 nazwa szkoły i oznaczenie klasy 

 nazwa konkursu i  kategorii  

 podpisana zgoda ucznia na przetwarzanie i publikację danych osobowych  

(w przypadku przesłania fotografii drogą mailową,  należy dołączyć skan 

tejże zgody) 

 

Kryteria oceniania prac:  

Jury powołane przez Organizatora oceni nadesłane prace biorąc pod uwagę poniższe 

kryteria: 

1. profilaktyczny charakter pracy  - podkreślenie konsekwencji wynikających  

z  nadużywania alkoholu 

2. kreatywność 

3. oryginalność 

4. estetyka wykonania pracy 

 

Nagrody 

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

 

Postanowienia końcowe 

 Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 28 października 2020 r. o godz. 10.00, 

szczegółowy harmonogram finału zostanie dostarczony do laureatów w osobnej 

wiadomości. 

 Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Prace nadesłane 

po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne  

z akceptacją  regulaminu konkursu.  

 Organizator informuje, że prace przekazane w ramach konkursu nie podlegają 

zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia oraz zgoda autora na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

KARTA ZGŁOSZENIA 

konkurs profilaktyczny „Historia pustej butelki” 

 

Dane uczestnika konkursu: 

 

Imię i nazwisko......................................................................................................................................  

 

Wiek: …................................................................................................................................................. 

 

Adres i pełna nazwa szkoły:.................................................................................................................. 

 

Numer telefonu do kontaktu:................................................................................................................. 

 

Dane opiekuna prawnego/ nauczyciela prowadzącego:  

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego/nauczyciela: ................................................................................. 

 

Adres e- mail opiekuna prawnego/ nauczyciela: .................................................................................... 

 

Numer telefonu do kontaktu: ................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu pt. „Historia pustej butelki”, 

organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych  w Bydgoszczy i akceptuję 

jego warunki. 

 

 

Zgoda na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział …............................................................................ w konkursie pt. 

„Historia pustej butelki” organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych       

w Bydgoszczy oraz na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy przez Organizatora. 

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych  

w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu.  Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu  

do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 

………………………………………….. 
(imię i nazwisko autora pracy) 

 

…................................................ 
(czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy - dotyczy osób niepełnoletnich) 

 

…............................................... 
(miejscowość, data) 


