
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT PRZYPINKI PROFILAKTYCZNEJ PT.: 

PRZYPINKĘ PROJEKTUJĘ - PROFILAKTYKĘ PROMUJĘ 

 

I ORGANIZATORZY: 

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu 

-  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu 

-  Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wąsosz 

II PRZEDMIOT KONKURSU:  

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie przypinki/magnesu : hasło profilaktyczne, 

obrazek stanowiący tło przypinki,  związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

narkomanii, alkoholizmowi. 

III CELE KONKURSU: 

 pogłębienie świadomości dzieci i młodzieży na temat przyczyn i skutków przemocy 

w rodzinie, używania alkoholu, narkotyków 

 budowanie w świadomości społecznej wizerunku rodziny bez przemocy, bez 

alkoholu, bez narkotyków 

 zachęcenie uczestników do rozwijania talentów i ciekawych zainteresowań – jako 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

IV UCZESTNICY: 

Konkurs organizowany jest dla uczniów ze szkół podstawowych z tereny gminy Wąsosz               

w trzech kategoriach wiekowych: 

      I    klasy I – III SP 

             II   klasy IV – VI SP 

             III klasy VII – VIII SP 

V ZASADY KONKURSU: 

1. Uczestnik przygotowuje samodzielnie projekt przypinki profilaktycznej  służącej 

propagowaniu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie / krótkie hasło np.: Biegam-

nie piję, Kochaj- nie krzywdź itp oraz tło w formie grafiki lub tylko koloru. / 

 2. Praca może zostać wykonana w formie: 

 grafiki komputerowej 

 ręcznie, w dowolnej technice plastycznej (płaskiej) - ołówek, kredka, farby plakatowe, 

akwarela, pastele. 

  w przypadku zgłoszenia w danej kategorii wiekowej dużej ilości ciekawych prac                  

w różnych formach plastycznych, powodujących trudność wyłonienia zwycięzcy, 



Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydzielenia dwóch podkategorii (grafika 

komputerowa i praca ręczna) oraz przyznania nagród w każdej z nich. 

 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 projekt. 

4. Do każdej pracy powinny być dołączone dane uczestnika /  Zał. nr1/: 

 imię i nazwisko autora, 

 kategoria wiekowa autora / klasa/wiek/ 

 dane kontaktowe do uczestnika bądź opiekuna / telefon, e-mail/ 

5. Projekt należy wykonać samodzielnie, posługując się szablonem dołączonym do 

Regulaminu / wymiar 56 mm / - Załącznik nr1/. Praca nie może mieć większych rozmiarów niż 

szablon, gdyż będzie to skutkowało dyskwalifikacją. Należy pamiętać, że oprócz części 

wydruku widocznej z przodu, część grafiki / ok. 4 mm/ znajdzie się na bokach oraz zostanie 

ukryta wewnątrz konstrukcji przypinki czy magnesu, dlatego zalecamy, aby zachować odstęp 

od krawędzi. 

6. Prace biorące udział w konkursie muszą być autorskimi – własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej, oraz nie przedstawianymi w innych konkursach. 

7. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 

dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia 

innych osób, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 

wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

8. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie 

majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich 

/ Załącznik nr2/. 

9. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatorów do wykorzystania nadesłanych prac 

na wszystkich polach eksploatacji, tj.: 

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową; w zakresie obrotu 

oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu; 

10. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych  

      oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych przekazanej pracy a także na  

      wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i profilaktycznych Organizatora. 

 

 

 

 



VI PRZEBIEG I OCENA PRAC 

 

1. Konkurs trwa od 20 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. 

2. Prace  należy przesłać wraz z załącznikami na e-mail: kontakt@gokis-wasosz.pl 

 w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2021 r.  

 

4.  Komisja Konkursowa powołana przez  Organizatora oceniać będzie: 

 zawartość merytoryczną, 

 kreatywność, oryginalność i pomysłowość,  

 samodzielność wykonania 

 formę estetyczną pracy 

 zgodność z Regulaminem 

 

5. Przewidziane nagrody rzeczowe przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca w każdej  

     z  3 kategorii wiekowych. Mogą zostać przyznane wyróżnienia. 

 

6. Termin wręczenia nagród,  ze względu na sytuację epidemiologiczną, podamy w 

    późniejszym czasie. 

 

7. Praca musi spełniać następujące wymagania: 

 wykonanie na załączonym wzorze (Załącznik nr 1), który należy opisać podając imię 

i nazwisko autora, klasę/ wiek, dane kontaktowe/, 

 dołączony wypełniony i podpisany formularz  Oświadczenia opiekuna prawnego autora 

pracy (Załącznik nr 2); 

 dołączony wypełniony i podpisany formularz Zgody opiekuna prawnego autora pracy 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz na publikację wizerunku 

(Załącznik nr 3)  

8. Prace niespełniające powyższych wymagań oraz warunków określonych w Regulaminie  

    Konkursu, zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brały w nim udziału. 

9. Organizator zastrzega możliwość wybrania kilku najlepszych wzorów, które zostaną 

    wykonane w formie przypinki/magnesu w większej ilości i będą wykorzystywane do  

    działań profilaktycznych na terenie Gminy Wąsosz. 

10. Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej 

      www.gokis-wasosz.pl. , Facebook GOKiS, Facebook OPS 

 

 

 

 

mailto:kontakt@gokis-wasosz.pl
http://www.gokis-wasosz.pl/


VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Zgłoszenie do konkursu jest  jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu                         

w Wąsoszu, email: kontakt@gokis-wasosz.pl, tel. 862731037 

7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów podanych w Regulaminie. 

Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach będą podawane telefonicznie, pocztą 

elektroniczną lub na stronie internetowej GOKiS www.gokis-wasosz.pl 
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