Regulamin konkursu na krótką formę komiksową
1. Hasło konkursu: „Miłość kontra uzaleŜnienie”
2. Organizator konkursu:
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku
3. Patron konkursu:
• Starosta Brzeski
4. Adresaci konkursu:
•
•

Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych realizujących program: „ARS,
czyli jak dbać o miłość?” koordynowany przez PSSE Brzesko.
Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy jedną osobę
odpowiadającą za scenariusz i rysunki.

5. Cele konkursu:
•
•
•
•

pogłębienie wiedzy młodzieŜy o uzaleŜnieniach i substancjach
psychoaktywnych,
przedstawienie negatywnych skutków uzaleŜnienia człowieka od
substancji psychoaktywnych; z punktu widzenia medycyny, prawa,
społeczeństwa, rodziny, względów ekonomicznych,
promowanie asertywnych postaw wśród młodzieŜ,
promowanie zachowań prozdrowotnych.

6. Czas trwania konkursu:
Prace konkursowe naleŜy dostarczyć do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Brzesku, ul. Okocimska 44, 32-800 Brzesko
do dnia 7 maja 2015 r.
Uwaga! Nie decyduje data stempla pocztowego. Wszystkie prace naleŜy
dostarczyć przed wyŜej wymienionym terminem.
7. Zakres tematyczny konkursu:
Przedstawienie negatywnych skutków uzaleŜnienia człowieka od
substancji psychoaktywnych; z punktu widzenia medycyny, prawa,
społeczeństwa, rodziny, względów ekonomicznych.
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8. Zadania dla uczestników konkursu:
•
•
•
•

Przygotowanie krótkiej formy komiksowej.
Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki
komputerowej i fotografii.
Uczestnik konkursu moŜe przysłać jedną pracę komiksową
stanowiącą zamkniętą całość, maksymalnej objętości trzech plansz.
Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4
(210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany
tytuł pracy, numer strony oraz dane autora: imię, nazwisko, dane
szkoły, adres mailowy uczestnika. Plansze powinny być sygnowane
nazwiskiem autora wyłącznie na odwrocie.

9. Sposób zgłaszania uczestników:
Koordynator szkolny po ogłoszeniu konkursu zbiera informacje o
uczestnikach i przekazuje je do PSSE w Brzesku do 20 kwietnia.
Uczestnik konkursu, osobiście lub za pośrednictwem szkoły przekazuje
prace konkursowe do dnia 7 maja b.r. do PSSE w Brzesku.
Do kaŜdej pracy naleŜy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego ucznia
na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku Ŝycia (Załącznik nr 1),
bądź oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu ( Załącznik nr 2).
10. Skład komisji konkursowej:
•
•
•
•

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku,
Pracownik Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia PSSE w Brzesku,
Pracownik Starostwa Powiatowego w Brzesku,
Plastyk

11. Zasady oceny:
• Zgodność z tematem,
• Jasność przekazu,
• Estetyka wykonania,
• Oryginalność pracy,
Oceniane będą prace indywidualne.
Prace nie spełniające zasad określonych w regulaminie nie podlegają
ocenie.
12. Zasady nagradzania:
•

Komisja konkursowa przewiduje wyłonienie 3 laureatów konkursu.
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•

Za zajęcie I, II i III miejsca laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział
w konkursie. Nagrody sponsoruje Patron konkursu.

•

Fotografie komiksów wybranych przez komisję konkursową zostaną
opublikowane na stronie internetowej Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Brzesku oraz Starostwa Powiatowego w Brzesku
po 7.05.2015 r.

•

O moŜliwości odbioru nagród uczestnicy zostaną poinformowani
odrębnym pismem.

13. Pozostałe ustalenia:
•
•
•
•
•

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Autorzy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatorów
konkursu.
Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady
konkursu.

koordynator powiatowy konkursu
mgr inŜ. Barbara Jewiarz
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