
REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ 

PROMUJĄCA ZDROWIE 

 
 

 Organizator konkursu: 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach. 

 

Cele konkursu: 

- upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych wśród Uczniów, 

- promowanie idei bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu, 

- kształtowanie postawy dbałości o zdrowy styl odżywiania się i dbania o swoją kondycję 
fizyczną w życiu codziennym Uczniów, 

- rozwijanie wyobraźni, zdolności i talentów Uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych 

 

Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu mogą być Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w 

Strzyżowicach. 

 

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu oryginalnej maskotki ściśle kojarzącej się ze 

zdrowym stylem życia (odżywianie, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne), która mogłaby 

propagować  szkolny projekt promujący zdrowie (informacje dotyczące projektu zawarte są 
na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach: 

spstrzyzowice.pl). 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej będącej 

projektem maskotki promującej zdrowie oraz podpisanie przez Opiekunów Prawnych Ucznia 

oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na udział Ucznia w konkursie oraz ochrony praw 

autorskich (Załącznik 1). Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na  swojej pracy.  

Prace plastyczne powinny być wykonane w technikach płaskich (np. rysunek, prace 

malarskie, wycinanki, wydzieranki). 

Praca plastyczna powinna być wykonana przez ucznia (dopuszczalna pomoc osoby 

dorosłej) i zostać opatrzona metryczką z następującymi informacjami: tytuł pracy – 

nazwa maskotki, imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna. Praca 

przedstawiona podczas konkursu nie może być pracą nagrodzoną w innym konkursie 

lub publikowaną wcześniej. 

Prace należy dostarczać do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach 

w dniach: 14.12.2018 r. -  31.01.2019 r.  

 

Prace oceniać będzie wybrana uprzednio Komisja. Przewidziano nagrodę główną. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia wyróżnień.  Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone do 08.02.2019 r. 

 
Komisja konkursowa oceniać będzie: 

- wartość merytoryczną pracy, 

- zgodność pracy z tematem oraz przekaz idei projektu, 

- kreatywność, oryginalność i pomysłowość autora pracy, 

- estetykę wykonania pracy. 

 

 



Uwagi końcowe  

 

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega 

sobie prawo do fotografowania w trakcie wręczania nagród. Prace i zdjęcia mogą zostać 
wykorzystane w działaniach informacyjno – edukacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej w 

Strzyżowicach oraz w celu promocji placówki i realizowanego przez nią projektu. 

Szczegółowe informacje o konkursie będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z koordynatorem konkursu: 

- Katarzyna Cudnik,   

- Ewelina Kotuła, adres e-mail: ewelina.kotula@spstrzyzowice.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik 1 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisana/y, jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na udział 

 

……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika) 

 

 

W imieniu syna / córki, jako jego ustawowy przedstawiciel oświadczam, że: 

- przenoszę na organizatora konkursu na maskotkę promującą zdrowie, na zasadzie 

wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozpowszechniania pracy plastycznej na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, 
b) rozpowszechnianie w publikacjach oraz na stronach internetowych, 

c) publiczne wystawianie; 

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, 

- jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy w dowolnej formie przez organizatora 

konkursu lub osoby trzecie, którym prowadzący zleci taką czynność, 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu na maskotkę 
promującą zdrowie i jego przedstawiciela ustawowego dla potrzeb niezbędnych 

do prawidłowego przebiegu konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

- wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka i na umieszczenie danych 

osobowych w opisach prac na wystawach i w środkach masowego przekazu. 

 

     …………………………………………………………… 
       czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

     …………………………………………………………… 
        miejscowość i data 


