
 

 

 

 

Regulamin konkursu 

dla uczniów szkół województwa lubuskiego  

pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”  

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

§ 1. Konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” organizowany jest przez Zarząd 

Województwa Lubuskiego, przy partnerskiej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie 

Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. 

 

II. CEL KONKURSU 

 

§ 2. Celem konkursu jest edukacja zdrowotna oraz profilaktyka uzależnienia od alkoholu 

mieszkańców województwa lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, poprzez promocję zdrowego 

stylu życia oraz wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży.  

 

III. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

 

§ 3. 1. Hasło tegorocznego konkursu brzmi: „Dziękuję, nie piję. Zabawa bez alkoholu”. 

2. Tematem prac konkursowych jest pokazanie abstynenckich postaw oraz zachowań wśród 

dzieci i młodzieży w czasie zabawy oraz podczas organizacji czasu wolnego. 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU 

 

§ 4. Bezpośrednimi adresatami konkursu są uczniowie VI i VII klas szkół podstawowych, II i III 

klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego, realizujący 

naukę w systemie dziennym. Pośrednimi adresatami są mieszkańcy województwa lubuskiego. 

 



V. KATEGORIE KONKURSU 

 

§ 5. 1 Ustala się następujące kategorie konkursu: 

1) VI i VII klasa szkoły podstawowej - kategoria I, 

2) II i III klasa gimnazjalna – kategoria II, 

3) klasy ponadgimnazjalne - kategoria III.  

2. Prace konkursowe w kategorii I i II są pracami indywidualnymi. 

3. Prace konkursowe w kategorii III są pracami zespołowymi, maksymalnie do 3 osób. 

 

VI. ZADANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

§ 6. 1. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii I jest wykonanie plakatu w formacie A-3,  

z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.  

2. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii II jest wykonanie web plakatu w zapisie „jpg”  

z wykorzystaniem technik grafiki komputerowej. 

3. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii III jest przygotowanie maksymalnie 3 minutowej 

pracy w dowolnej formie np. filmu, spotu, clipu, utrwalonej na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD)  

w pliku „avi”.  

4. Prace w kategorii III powinny zostać zamieszczone przez autorów w jednym z popularnych 

internetowych serwisów filmowych np. Youtube, Facebook, itp. bądź innych stronach www. Ponadto  

w formularzu karty zgłoszeniowej powinien zostać umieszczony link umożliwiający jej odtworzenie. 

5. Prace konkursowe wykonywane są pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna szkolnego. 

 6. Każdy uczestnik/zespół może zgłosić tylko 1 pracę. 

 7. Nie ogranicza się ilości uczestników/zespołów z danej szkoły, jeden opiekun może 

jednocześnie nadzorować pracę kilku uczestników/zespołów. 

 

VII. TERMINARZ KONKURSU 

 

§ 7. 1. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia na stronie internetowej 

www.lubuskie.pl  do 16 kwietnia 2018 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Prace należy przesłać lub dostarczyć do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. Na kopercie musi 

być dopisek „Praca na konkurs  Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”  

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w II kwartale 2018 roku. 

http://www.lubuskie.pl/


VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

§ 8.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy wraz z formularzem 

zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu. 

2. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie osoby niepełnoletniej jest wyrażenie 

zgody przedstawiciela ustawowego, według wzoru określonego w załączniku nr 2 Regulaminu. 

 

IX. KRYTERIA OCENY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

§ 9.1. Praca konkursowa, aby spełnić wymogi formalne musi mieć formę: 

1)  w kategorii I, plakatu w wersji papierowej w formacie A-3, wykonanego dowolną techniką, 

2) w kategorii II, web plakatu z wykorzystaniem nowoczesnych grafik komputerowych, nagranego na 

płycie CD lub DVD w pliku „jpg”, 

3) w kategorii III, maksymalnie 3 minutowej pracy w dowolnej formie  np. filmu, spotu, clipu, utrwalonej 

na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD) w pliku „avi”.  

2. Do pracy musi być dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

1) zgodność pracy z tematem konkursu, 

2)  siła przekazu, 

3) pomysłowość, 

4) estetyka pracy. 

4. Oceny prac, odrębnie dla każdej kategorii, dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizator zastrzega sobie 

prawo do ich częściowej lub całościowej publikacji. 

6. Prace lub ich fragmenty mogą być wykorzystywane przez organizatora do prezentowania  

w publikacjach internetowych, telewizji lub prasie lokalnej. 

7. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestników konkursu zgody na jej 

nieodpłatną publikację. 

8. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem prac. 

  



X. NAGRODY 

 

§ 10.1. Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają indywidualne nagrody. 

2. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja prac odbędzie się podczas uroczystości 

podsumowania konkursu, o terminie której laureaci zostaną indywidualnie poinformowani.  

 

XI. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 

 

§ 11.1. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi 

konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji  

na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach internetowych organizatora konkursu, w telewizji, 

wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy  

w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach 

związanych z działalnością organizatora. 

2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace 

konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na filmach wraz z ewentualną 

ścieżką dźwiękową oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków  

w zakresie opisanym w ust.1. 

3. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia,  

że zespołowi przesyłającemu zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w jego 

skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy. 

 

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 12.1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na druku, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3 Regulaminu. 

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej wyraża jej opiekun 

ustawowy lub opiekun faktyczny na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 Regulaminu.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą dla potrzeb prowadzenia konkursu 

na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu 

komunikacji z uczestnikami, przekazania nagród zwycięzcom konkursu, ogłoszenia wyników konkursu.  

4. Dane zwycięzców konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora  

i w mediach. 



XIII. POZOSTAŁE USTALENIA 

 

§ 13.1. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga organizator. Od decyzji organizatora 

nie przysługuje odwołanie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany konkursu lub unieważnienia konkursu 

bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie 

internetowej: www.lubuskie.pl  

3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Departament Infrastruktury Społecznej  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Wydział Spraw Społecznych, 

ul. Podgórna 7,  tel. 68 45 65 265  lub  68 45 65 541, adres email: sekretariatds@lubuskie.pl. 

 

mailto:sekretariatds@lubuskie.pl

