
REGULAMIN KONKURSU 
profilaktycznego na wykonanie plakatu pod hasłem 

Moim dopalaczem jest… 
 

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie autorskiego plakatu profilaktycznego  
pod hasłem: Moim dopalaczem jest… 
 
Cele konkursu 

 Propagowanie zdrowego stylu życia bez używek i środków psychoaktywnych. 
 Propagowanie pozytywnych wzorców i wartości. 
 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników. 
 Skłanianie do zachowań asertywnych oraz rozwijanie pasji i zainteresowań. 
 Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych uczestników konkursu. 

 
Organizator 
Konkurs realizowany jest ze środków budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański. 
 
Wymogi pracy konkursowej 

1. Temat pracy brzmi: Moim dopalaczem jest… 
2. Format prac: A3. 
3. Dowolna technika plastyczna lub graficzna (w tym grafika komputerowa). 
4. Prace muszą być wykonane indywidualnie.  
5. Do każdej pracy musi być dołączony trwale, poprawnie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.  

Warunki uczestnictwa 
1. Przygotowanie autorskiego plakatu, promującego zdrowy tryb życia bez uzależnień  

i środków psychoaktywnych; propagującego pozytywne wzorce i wartości oraz rozwijanie 
pasji i zainteresowań. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie. 
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański  

w trzech kategoriach wiekowych: 
1) klasy IV – VI, 
2) gimnazjum, 
3) szkoły ponadgimnazjalne. 

4. Pracę konkursową należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia: 13 maja 2016 r.  
na adres Żuławski Park Historyczny ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański  
(biuro czynne od wtorku do piątku w godzinach 11:00 - 15:00). Decyduje data wpłynięcia 
pracy. 

5. Jury konkursowe oraz ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie. 
6. Prace oceniane będą w trzech osobnych kategoriach: klasy IV – VI, gimnazjum, szkoły 

ponadgimnazjalne. 
7. Jury może nagrodzić i wyróżnić dowolną liczbę prac.  
8. Zgłoszenie prac do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż prace 
złożone w konkursie zostały wykonane osobiście. 

9. Zgłaszając do udziału w konkursie i podając dane osobowe, opiekun wyraża akceptację 
warunków regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez 
Gminę Nowy Dwór Gdański i Klub Nowodworski oraz nieodpłatne upublicznianie 



nadesłanych prac. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami 
konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac  
na wystawach związanych z konkursem z zaznaczeniem nazwiska autora.  

11. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji we wszystkich materiałach, związanych  
z konkursem oraz materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych  
z zaznaczeniem nazwiska autora. 

12. Uczestnik lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka  
w szczególności na umieszczanie zdjęć i filmów związanych z udziałem w konkursie, 
zawierających wizerunek uczestnika, w mediach: internecie, prasie, telewizji. 

13. W puli nagród są m.in. rowery, kursy językowe, sprzęt sportowy. 
14. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 28.05.2016 r. podczas festynu 

profilaktycznego, na scenie letniej przy Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze 
Gdańskim.  

15. Decyzje Jury są ostateczne. Nadesłane prace nie będą zwracane. 

Termin nadsyłania prac – 13.05.2016 do godz. 15:00   
(prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane, decyduje data wpłynięcia pracy). 

Prace należy nadsyłać lub przynosić do biura Klubu Nowodworskiego  
w Żuławskim Parku Historycznym ul. Kopernika 17  82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szczegółowych informacji udzielają: Mariola Mika, Marzena Bernacka-Basek (tel. 518263676),  
regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronach: 

 www.miastonowydwor.pl        www.klubnowodworski.pl  
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http://www.miastonowydwor.pl/

