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REGULAMIN
X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ANTYTYTONIOWEGO
„Nikotynie - NIE !”
W KATEGORIACH: wiedza, komiks, film
18-11-2021 r.
§ 1. Postanowienia ogólne
1) Konkurs o tematyce antytytoniowej w kategoriach: wiedza, komiks, film, skierowany jest
do uczniów szkół podstawowych (klas VII – VIII) i ponadpodstawowych województwa
lubelskiego.
2) Konkurs jest dwuetapowy: składa się z eliminacji szkolnych (w szkołach uczestników)
i finału.
3) Organizatorem konkursu jest:
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
Autorkami Konkursu są liderki oświaty zdrowotnej: Anna Cieślik, Lidia Nogowska.
Adres szkoły:
ul. Polna 18
24-100 Puławy
tel. 81 - 886 38 21
Honorowy patronat nad Konkursem objęli:
 Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk,
 Starosta Puławski p. Danuta Smaga,
 Prezydent Miasta Puławy p. Paweł Maj,
 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Puławach p. Piotr Pietura.
§ 2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest propagowanie treści antytytoniowych oraz pozyskanie nowych,
ciekawych projektów i wykorzystanie ich w działaniach informacyjno - edukacyjnych.
 Uświadomienie uczniom i ich rodzicom jak ważne jest niepalenie papierosów.
 Poznanie szczegółowych uwarunkowań nikotynizmu.
 E –papierosy plagą współczesności.
 Wskazanie związku między paleniem tytoniu a ubóstwem.
 Poszukiwanie sposobów ochrony niepalących przed palącymi.
 Uświadomienie uczniom niekorzystnego wpływu palenia papierosów na rozwój
biologiczny, fizyczny i społeczny.
 Kształtowanie postaw – „życie wolne od nałogów”.
§ 3. Czas trwania i przebieg Konkursu
1) Pierwszy etap Konkursu odbywa się w Szkołach uczestników
2) Drugi etap Konkursu rozpoczyna się w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 10.00
w Szkołach uczestników. Czas trwania 10.00 – 10.45 (link do testu zostanie przesłany 17
listopada 2021 na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail).
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3) Film/komiks w formie elektronicznej należy przesłać do organizatora Konkursu
w terminie do 12 listopada 2020 r.
4) Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. na stronie Internetowej
Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach. http://www.zs1.pulawy.pl
5) Dyplomy i nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą tradycyjną po zakończeniu
Konkursu.
§ 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1) Szkoła może wytypować do uczestnictwa w Konkursie uczniów biorących udział
w wybranej kategorii. Nie ma obowiązku, by uczniowie przystępowali do każdej
z zaproponowanych przez organizatora kategorii Konkursu. Uczestnik może wykonać
prace z każdej kategorii tematycznej.
2) Warunkiem uczestnictwa kategoriach:
- test wiedzy - jest wybranie w szkole jednego uczestnika, który będzie reprezentantem
podczas Konkursu 18 listopada 2021 r. ( link do testu zostanie przesłany 17 listopada 2021
r. na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Szkoły uczestnika).
- film – jest przygotowanie krótkiego filmu o treści odpowiadającej celowi Konkursu.
1. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (max. 7 osób).
2. Na konkurs Szkoła może przesłać jeden film.
3. Uczestnicy konkursu wysyłają jedną pracę konkursową w formacie zgodnym
z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 5 minut.
4. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju techniki grafiki komputerowe (np.
animacje), które ukazują przesłanie „Nikotynie – NIE!”
5. Dozwolone jest wykonanie filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego,
np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
6. Szkoła przesyła film konkursowy zapisany na płycie CD, z oznaczeniem: imię i nazwisko
autora, pełna nazwa szkoły.

- komiks - przygotowanie komiksu o treści odpowiadającej celowi Konkursu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Format zgłaszanych prac A4.
Technika: rysunek, malarstwo.
Na konkurs można nadesłać jedną pracę, objętość pracy do 4 stron formatu A4
Praca nie może być kopią istniejących komiksów.
Każda strona komiksu musi być zaprezentowana na oddzielnej kartce.
Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie.
Jedna osoba może maksymalnie złożyć 1 pracę.

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac po zakończeniu Konkursu, będą one
służyły do realizacji dalszych działań związanych z programem „Nikotynie - Nie!”.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie potwierdzające
zrzeczenie się przez niego praw autorskich na rzecz organizatorów (zał. 2);
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3) Kartę zgłoszenia (zał. Nr 1) uczniów do poszczególnych kategorii należy przesłać do
siedziby organizatora do dnia 12 listopada 2021 roku – drogą mailową na adres szkoły:
zs1@zs1.pulawy.pl
§ 5. Kryteria oceny prac konkursowych
1) Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a. zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,
b. pomysłowości i oryginalności,
c. czytelności przekazu i jego wymowy edukacyjno – zdrowotnej.
d. zgodności z tematyką Konkursu,
e. atrakcyjności wizualnej.
2) W skład Jury wejdą przedstawiciele:
• organizatora ,
• Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Puławach,
• instytucji obejmujących patronatem przedsięwzięcie.
§ 6. Nagrody konkursowe
1) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe .
2) Przyznana zostanie 1 nagroda główna oraz 2 wyróżnienia.
3) Nagrody dla zwycięzców Konkursu ufundowane zostaną m.in. przez Starostwo
Powiatowe w Puławach, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Puławach,
oraz Radę Rodziców w ZS nr 1 w Puławach oraz sponsorów.
§ 7. Pozostałe ustalenia
1)
2)
3)
4)
5)

Decyzja Jury, co do rozstrzygnięć Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Organizator nie zwraca kosztów przesłania prac konkursowych.
Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs z ważnych niezależnych przyczyn.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.

§ 8. Załączniki do regulaminu konkursu
1) Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszenia
2) Załącznik Nr 2 - oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz organizatorów
Konkursu.
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Załącznik Nr 1
Pieczątka szkoły

Karta zgłoszenia
1.

Kategoria: test wiedzy

Reprezentować szkołę w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 10.00

będzie uczeń /uczennica

z klasy…………………………………………
2.
I.

Film
Tytuł Filmu:

…………………………………………………………………………………………………………
II.

Nazwiska i imiona uczniów (max.7 osób):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

III.

Czas trwania Filmu: …………………………………………………………………
3.

Kategoria : komiks

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Skład Szkolnej Komisji:

……………………………………
……………………………………
…………………………………….
Podpis opiekuna:

……………………………………..
e-mail kontaktowy: …………………………………….........................

Dyrektor
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Załącznik Nr 2
X WOJEWÓDZKI KONKURS ANTYTYTONIOWY
„Nikotynie - NIE !”
Oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia prac do organizatora X Wojewódzkiego Konkursu
Antytytoniowego „Nikotynie – Nie !” wszelkie prawa autorskie i majątkowe nieodpłatnie
przenoszę na organizatora tj. Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
ul. Polna 18 w Puławach.

Czytelny podpis ucznia (autora pracy)

Podpis prawnego opiekuna/rodzica

……………………………………

……………………………………..
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