
REGULAMIN KONKURSU PLATYCZNEGO  
 

„Nie daj się nabić w butelkę!” 

 

§1. Organizator konkursu 
Stowarzyszenie EDUQ, zwane dalej Organizatorem, działające przy Zespole Szkół 
Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku.   
Dane identyfikacyjne:  
NIP: 841-16-67-603. REGON: 220577396.  KRS: 0000300115 
Adres Stowarzyszenia: ul. Warszawska 17, 84- 300 Lębork 
 
§2 . Adresat konkursu 
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum powiatu lęborskiego, 
zwanych dalej Uczestnikami.  
 
§3. Cel konkursu 
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy plastycznej - plakatu 
popularyzującego abstynencję wśród młodzieży. 
 
§ 4. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter indywidualny , prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.  
2. Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie gimnazjum, przy czym każdy 

Uczestnik może przygotować maksymalnie 3 prace. 
3. Technika wykonania prac: techniki malarskie płaskie. 
4. Format: nie mniejszy niż A2 (42 x 59,4 cm). 
5. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki : 

o promować abstynencję wśród młodzieży, 
o uwzględniać hasło:  „Nie daj się nabić w butelkę”,  
o działać jako symbol,  
o  być czytelna i estetyczna.  

6. Kryteria oceny:  
o oryginalność pomysłu,  
o siła przekazu,  
o jakość artystyczna pracy.  

7. Prac nie oprawiać w passepartout. Praca powinna posiadać na odwrotnej stronie 
czytelną metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną) wg wzoru : 

o imię i nazwisko autora pracy,  
o klasa,  
o nazwa szkoły/placówki,  
o telefon kontaktowy,  
o imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna. 

8. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
 



§5. Termin wykonania prac 
Projekty plakatów należy wykonać do 12 czerwca 2009 r. i złożyć w sekretariacie swoich 
szkół. Po tym terminie prace zostaną odebrane osobiście przez przedstawicieli 
Stowarzyszenia. 
 
§6. Termin ogłoszenia wyników konkursu 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia: 
www.eduq_lebork.free.ngo.pl, a laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej 
telefonicznie przez swoje szkoły. Nagrody zostaną wręczone podczas konferencji 
podsumowującej realizację Programu profilaktyki antyalkoholowej w listopadzie 2009r. 
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w postaci wystawy pokonkursowej.  
 
§7. Jury konkursu  
Jury, którego skład powoła Organizator,  dokona wyboru projektów konkursowych, 
przyznając im nagrody.  Decyzje jury są ostateczne. Jury nie jest zobowiązane do 
wyjaśniania swoich postanowień. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo 
odwołania od decyzji jury. 
 
§8. Nagrody 
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe w wysokości: I miejsce- 
300, II miejsce- 200, III miejsce- 100 PLN. 
 
§9. Postanowienia końcowe  

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane 
samodzielnie.  

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 
wykorzystanie przesłanych prac do prezentowania ich na wystawie pokonkursowej, 
na stronie internetowej Organizatora oraz jako materiały promocyjne. 

3. Prace, które zajmą I- III miejsce pozostają własnością Organizatorów. Pozostałe 
mogą zostać odebrane po wystawie pokonkursowej w listopadzie 2009r.   

4. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany                   
z przyczyn  od niego niezależnych. 

6.  Numer kontaktowy: 694 242 952 lub drogą elektroniczną:  eduq_lebork@o2.pl 
 


