
KONKURS NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYNIKOTYNOWYM 

KLASY VII- VIII 

 

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu na plakat z hasłem antytytoniowym jest 

Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Rzeszowie. Zadaniem konkursowym jest 

przygotowanie plakatu z hasłem antytytoniowym;  

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:  

1.Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do przygotowania plakatu z hasłem 

antytytoniowym promującym zdrowy styl życia oraz środowisko wolne od dymu 

tytoniowego.  

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych, którzy w swojej twórczości plastycznej przedstawią tematykę palenia 

tytoniu w aspekcie:  

a. obowiązującego prawa (ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu                    

i wyrobów tytoniowych);  

b. propagowania przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego; 

 c. norm i obyczajów środowiska; 

 d. uzależnienia od używania papierosów i e-papierosów; 

 e. kreowania wizerunku człowieka, który nie pali papierosów;  

f. wpływu używania papierosów i e – papierosów na zdrowie;  

g. szkodliwości biernego palenia;  

3. Prace powinny ukazywać społeczno – ekonomiczne, zdrowotne i moralne skutki 

uzależnienia od tytoniu.  

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych;  

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego;  

3. Konkurs odbywa się tylko na etapie wojewódzkim;  

4. Uczeń reprezentujący szkołę przygotowuje pracę pod kierunkiem nauczyciela;  

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:  

1. Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane w formacie A3 lub A2;  

2. Każda praca musi zostać opatrzona informacją zawierającą następujące dane: • Tytuł pracy, 

• Imię i nazwisko ucznia, • Nazwa i adres szkoły z numerem telefonu, • Imię i nazwisko 

nauczyciela-opiekuna. • Do każdej pracy plastycznej musi być załączone “Oświadczenie 



opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich w związku z udziałem w konkursie” 

(załącznik 1), lub “Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu” (załącznik 2) wraz                            

z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Prace bez załączonych 

oświadczeń nie będą poddane ocenie.  

Załączniki dla chętnych uczniów będą dostępne u P. Rataj 

3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę (dotychczas niepublikowaną);  

4. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy; 

 5. Wypełnienie załączników i przesłanie plakatu jest równoznaczne: • z oświadczeniem                            

o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego plakatu; • wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. pozycja 1781); • publikacją wizerunku autora pracy na stronie internetowej 

oraz mediach społecznościowych WSSE w Rzeszowie;  

6. Przesłanie plakatów na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji: • druku w dowolnej liczbie publikacji                                    

i w dowolnym nakładzie; • bezterminową prezentację na stronie 

https://www.gov.pl/web/wsse-rzeszow oraz Facebooku WSSE w Rzeszowie; • 

rozpowszechnianie plakatu; • wprowadzanie do pamięci komputera; • prezentowanie 

plakatów na wystawach stanowiących kontynuację konkursu;  

7. Plakaty nie mogą zawierać treści obrażających i naruszających dobre imię innych osób. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia prac naruszających prawa osób trzecich, 

obscenicznych i pozbawionych walorów artystycznych. 

 WARUNKI UCZESTNICTWA:. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które 

są zgodne z regulaminem Konkursu i w sposób oczywisty nawiązywać będą do jego tematyki;  

Prace konkursowe opisane na odwrocie należy dostarczyć  

DO 30 KWIETNIA do P. J. Rataj 


