
                                                                      

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w  Konkursie  Plastycznym na Plakat nt. Żyję zdrowo,

organizowanym  przez  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Centrum  Kształcenia

Zawodowego  i  Ustawicznego  we  Włocławku.  Konkurs   adresowany  jest  do   uczniów

przedszkoli  i  szkół podstawowych. 

Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia przez upowszechnianie wzorów

i postaw prozdrowotnych, zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych oraz

przeciwdziałanie  uzależnieniom.  Społeczność  przedszkola  i  szkoły   odgrywa  ważną  rolę

w kształtowaniu zdrowego stylu życia,  zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, dlatego

zwracamy się z uprzejmą prośbą do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i nauczycieli o zachęcenie

uczniów do  wzięcia  udziału  w konkursie   oraz    udzielenie  im  pomocy  organizacyjnej

i merytorycznej.

Przygotowane  plakaty  wraz z wymaganymi  oświadczeniami  i kartą  pracy prosimy

dostarczyć  pod  adres  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Centrum  Kształcenia

Zawodowego  i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, 87-800 – Włocławek 

do dnia  31 marca 2020 r.  Szczegółowe informacje są zawarte w załączonym regulaminie

oraz dostępne na stronie internetowej  www.odn.ckziu.wloclawek.pl. W razie jakichkolwiek

wątpliwości  proszę  o  kontakt  mailowy  lub  telefoniczny  tel.  54 232  63  07  tel.  kom.

732 668 987.
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Regulamin Konkursu Plastycznego na Plakat nt. Żyję zdrowo dla uczniów przedszkoli

i szkół podstawowych  w roku szkolnym 2019/2020.

1. Organizatorem  konkursu  jest  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

2. Konkurs organizowany jest dla   uczniów przedszkoli i szkół podstawowych w roku

szkolnym  2019/2020.

3. Zasięg konkursu obejmuje Gminę/ Miasto Włocławek 

4. Cele konkursu:

 promocja  zdrowego  stylu  życia  przez  upowszechnianie  wzorów  i  postaw

prozdrowotnych,

 przeciwdziałanie uzależnieniom np. nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze,

komputer,  itp.-  ze  szczególnym,  zwróceniem  uwagi  na  negatywne

konsekwencje,

  zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych,

  zrozumienie,  że społeczność  przedszkola  i  szkoły  odgrywa ważną rolę  w

kształtowaniu  zdrowego  stylu  życia,   zdrowego  żywienia  i  aktywności

fizycznej, 

 zainspirowanie  kreatywności  dzieci  i  młodzieży  w  procesie  zdobywania

różnych umiejętności życiowych, 

 uzyskanie oryginalnych projektów prac plastycznych promujących zachowanie

zdrowego stylu życia .

5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie  przedszkoli i szkół podstawowych.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

a. kategoria - uczniowie przedszkoli

b. kategoria  - uczniowie klas I- III szkoły podstawowej

c. kategoria – uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej

d. kategoria – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej

7. Wymogi dotyczące prac konkursowych: 

 każdy uczestnik konkursu dostarcza jeden plakat,

 plakaty nie były wcześniej publikowane, w części lub w całości,

 format  plakatu A 3,

 zamieszczenie w metryce pracy  opisu plakatu,

 pod plakatem  znajduje się imię i nazwisko autora oraz adres szkoły,
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 plakaty  nie  są  plagiatem  ani  w  żaden  sposób  nie  naruszają  praw  autorskich

i regulaminu konkursu.

W  przypadku  naruszenia  Regulaminu  Konkursu  organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo

wstrzymania nagrodzenia wyróżnionych prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

8. Terminy: 

Złożenie  plakatów  w  formie  papierowej   wraz  z  oświadczeniem  (  załącznik  nr  1)

i metryczką  pracy  (  załącznik  nr  2)  do  dnia  –  31.03.  2020  r.  na  adres  Ośrodek

Doskonalenia  Nauczycieli  w  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego

we Włocławku,  ul.  Nowomiejska  25,  87-800  –  Włocławek  z  dopiskiem   Konkurs

na Plakat - Żyję zdrowo

9. Autorzy  plakatów,  biorący  udział  w  konkursie,  zobowiązani  są  do  przekazania

organizatorom konkursu pełnego imienia  i  nazwiska,  numeru telefonu do kontaktu

adresu mailowego do kontaktu, nazwy i adresu szkoły, imienia i nazwiska nauczyciela

( opiekuna  ucznia).

10. Wyniki  konkursu  zostaną  podane do wiadomości  uczestników do dnia  8  kwietnia

2020 r. w formie odpowiedzi na adres mailowy, z którego nadesłano pracę. Uroczyste

ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w  siedzibie Ośrodka  Doskonalenia

Nauczycieli  w Centrum Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego  we Włocławku,

ul Nowomiejska  25,  87-800  –  Włocławek.  Szczegółowe   informacje  zostaną

przekazane  drogą  mailową  oraz  będą  dostępne  na  stronie  internetowej

www.odn.ckziu.wloclawek.pl

11. System oceniania:

 podstawą wyboru najlepszych prac będzie ich wartość merytoryczna i formalna,

 zgodność tematu z treścią  plakatu,

 kreatywność, oryginalność i pomysłowość poruszanych zagadnień

 forma estetyczna  plakatu.

12. Spośród autorów nadesłanych prac wyłonionych zostanie trzech laureatów 

( zdobywcy I, II, III miejsca w konkursie) w następujących  kategoriach: 

kategoria  I uczniowie przedszkoli; 

kategoria II - klasy I – III szkoły podstawowej; 

kategoria III - klasy IV- VI szkoły podstawowej; 

kategoria IV- klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

3

http://www.odn.ckziu.wloclawek.pl/


Załącznik nr 1 do regulaminu

                                                            Oświadczenie

rodziców  lub  opiekunów  prawnych  w  związku  z  udziałem  dziecka   w   Konkursie
Plastycznym  na  Plakat  nt.  Żyję  zdrowo,  organizowanym  przez  Ośrodek  Doskonalenia
Nauczycieli  w  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego  we  Włocławku  
dla   uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.
 

Ja  niżej podpisany/a…………………………………………………………………………….

wyrażam zgodę na udział dziecka …………………………………………………………….

 w  Konkursie   Plastycznym na  Plakat  nt.  Żyję  zdrowo,  organizowanym przez  Ośrodek
Doskonalenia  Nauczycieli  w  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego  
we Włocławku na zasadach określonych w Regulaminie. Ponadto w imieniu dziecka:

1. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji wyłącznej 
      na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
    

a. upublicznienie  lub używanie  w Internecie  oraz w innych formach utrwaleń
nadających  się  do  rozpowszechniania  (  np.  nośniki  magnetyczne,
elektroniczne,  optyczne,  CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie
do pamięci komputera)

b. prezentowanie  pracy  na  wydarzeniach  pozostających  w  związku  z  celami
konkursu. 

2. Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego plakatu

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dziecka
    w celach wynikających z organizacji konkursu, na zasadach określonych 
    w Regulaminie oraz na publikacje imienia i nazwiska dziecka oraz wizerunku dziecka
    na zdjęciach z rozdania nagród i na stronie internetowej Organizatora 
     www.odn.ckziu.wloclawek.pl

……………………………………………………………………………………….. 
              
       ( data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
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Załącznik nr 2 do regulaminu

                                                     METRYKA    PRACY

Tytuł pracy:  

Autor plakatu: Nazwisko i imię

                        Klasa

                       Adres szkoły

Adres do korespondencji:

Telefon:  
                                      
e-mail
                    

Imię i nazwisko opiekuna pracy:

tel. 

e-mail: 
                                                                                              

Opis plakatu: 

                                     

Pieczątka szkoły                                                         Pieczątka i podpis dyrektora szkoły
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