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REGULAMIN  
 

 
 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach 

       

FUNDATOR NAGRÓD: 

• Powiat Myślenicki- Starostwo Powiatowe w Myślenicach 

 

ADRESACI KONKURSU: 

• uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu myślenickiego (uczniowie pełnoletni 

i niepełnoletni) 

 

CELE KONKURSU:  

 

• zaangażowanie młodzieży w działania profilaktyczne  

• uświadomienie zagrożeń wynikających z uzależnień od:  

- alkoholu 

- papierosów tradycyjnych oraz e-papierosów 

- środków psychoaktywnych (narkotyków/dopalaczy) 

- napojów energetycznych 

• kształtowanie zachowań asertywnych 

 

CZAS TRWANIA KONKURSU: 

 

• nadsyłanie/dostarczanie prac – 23.11- 16.12.2022 (prace dostarczone po terminie nie będą 

oceniane) 

• etap oceny prac: 17.12.2022- 21.12.2022 

• rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na portalu Facebook Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach:  22.12.2022 

• wręczenie nagród: styczeń 2023 (termin i miejsce zostanie ustalone o czym powiadomimy 

laureatów) 
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ZADANIE DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

• Przygotowanie PAPIEROWEJ, DWUSTRONNEJ ULOTKI PROFLAKTYCZNEJ na 

1 z wybranych tematów: 

 

-"STOP UZALEŻNIENIU od alkoholu” 

-"STOP UZALEŻNIENIU od papierosów tradycyjnych oraz e-papierosów” 

-"STOP UZALEŻNIENIU od środków psychoaktywnych (narkotyków/dopalaczy)” 

-"STOP UZALEŻNIENIU od napojów energetycznych” 

 

• Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie brały udziału w 

innych konkursach. Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji 

o tym fakcie. 

• Każdy uczeń może wykonać 1 ulotkę profilaktyczną 

• Na ulotce mogą być przyklejone elementy drukowane 

• Format ulotki: A5 (połowa A4).  

• Ulotka musi być wykonana dwustronnie 

• Ulotka powinna zawierać grafikę oraz tekst 

 

SPOSÓB ZGŁASZANIA SIĘ UCZESTNIKÓW 

 

• Gotowe prace należy przesłać pocztą lub składać osobiście do 16.12.2022 r. w siedzibie 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach (ul. Słowackiego 106, 32-

400, Myślenice w godzinach 7:30- 15:00).  

• Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

• Każda praca musi być podpisana (imię, nazwisko, klasa, szkoła). 

• Do każdej pracy należy dołączyć: „Zgodę przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego 

uczestnika konkursu na udział w konkursie” (załącznik 1 do Regulaminu) lub „Zgodę 

pełnoletniego uczestnika” (załącznik 2 do Regulaminu) 

• Praca, która nie będzie podpisana oraz do której nie będzie dołączony załącznik nr 1 lub 2 

nie będzie mogła brać udziału w Konkursie. 

• Praca złożona po terminie nie będzie mogła brać udziału w Konkursie. 

 

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

• Gaździk Joanna, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Myślenicach 

• Teresa Pazdur, Statystyk Medyczny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Myślenicach 

• Bogumiła Burda, Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego, Zastępca Dyrektora, 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach 

 

ZASADY OCENY 

 

• Zgodność pracy z tematyką konkursu. 

• Kreatywność, ilość włożonej pracy i oryginalność w ujęciu tematu. 

• Staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne. 

• Poprawność merytoryczna i językowa. 
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ZASADY NAGRADZANIA 

 

• Nagrody rzeczowe będą przeznaczone dla uczniów, którzy zajmą 1, 2, 3 miejsce oraz 

wyróżnienia.  

• Pamiątkowe dyplomy otrzymają wszyscy uczestnicy 

• Fundatorem nagród jest Powiat Myślenicki - Starostwo Powiatowe w Myślenicach 

 

 WYMAGANIA I USTALENIA FORMALNE 

 

• Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu  

• Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu może wprowadzić tylko Organizator konkursu,         

o czym uczestnicy zostaną poinformowani. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

• O sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga powołana Komisja Konkursowa. 

• Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyny. 

• Lista laureatów oraz zwycięskie prace będą udostępnione na profilu Facebook PSSE w 

Myślenicach 

• Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie i przetwarzanie ich 

danych osobowych (imię nazwisko, klasa, nazwa szkoły) oraz zdjęć nadesłanych prac. 

Utrwalone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

toku dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji dotyczących 

konkursu.  

 

 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA: 

Joanna Gaździk,  

Powiatowa Stacja Sanitarna - Epidemiologiczna w Myślenicach, Oświata Zdrowotna i Promocja 

Zdrowia 

Ul. Słowackiego 106, 32-400 Myślenice 

Tel. 122720606, 609087634 

j.gazdzik@psse.malopolska.pl 

 

 
 


