Akcja „Zdrowe Wakacje” objęta została patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
w ramach realizacji akcji „ZDROWE WAKACJE”
1. Organizatorzy
 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16,
10-561 Olsztyn, tel. 524-83-85, mail: opzioz@sanepid.olsztyn.pl
 Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie
2. Cel konkursu
 Ograniczenie liczby zakażeń, zatruć i wypadków wśród dzieci przebywających
na wakacjach.
3. Zakres tematyczny
 Profilaktyka chorób „brudnych rąk” (salmonella, shigella).
 Profilaktyka chorób odkleszczowych (borelioza,
kleszczowe zapalenie mózgu).
 Profilaktyka wścieklizny.
 Zapobieganie ukąszeniom przez żmije.
 Ochrona przed szkodliwym działaniem promieniowania
słonecznego.
 Właściwe zachowania podczas burzy.
 Pierwsza pomoc przedlekarska.
Zagadnienia będące tematem konkursu są zawarte w folderze
„Zdrowe wakacje”. Elektroniczna wersja folderu zamieszczona
jest na stronie internetowej www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl/2010/08/zdrowe-wakacje/
4. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – VI, szkół podstawowych województwa
warmińsko-mazurskiego.
5. Zasady przeprowadzenia konkursu
Zadania dla uczestników konkursu:
Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane:
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w technikach: malarstwo, rysunek
w formacie A-3
na materiale podkładowym: papier, karton (mogą być kolorowe).

Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace,
w tym:
 z kl. I – III - dwie prace
 z kl. IV – VI - dwie prace.
6. Sposób opisania prac konkursowych
Do pracy dołączyć należy kopertę zawierającą informacje dotyczące uczestnika
konkursu: imię i nazwisko ucznia; imię i nazwisko nauczyciela uczestniczącego
w przygotowaniu ucznia do konkursu; adres szkoły wraz z numerem telefonu; zgodę
przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział
w konkursie (zgoda stanowi załącznik do regulaminu konkursu).
Prace konkursowe muszą zostać opatrzone godłem. Godło jest to symbol (kwiatek,
znaczek, rysunek, nazwa, itp.) umieszczany na rewersie pracy (nie wolno
umieszczać danych osobowych ucznia i adresu szkoły na pracy) oraz na kopercie
(godło musi być takie samo dla pracy i na kopercie)
Uwaga! Nieprawidłowo oznakowane lub nieoznakowane prace, nie zawierające
pełnych danych wskazanych wyżej, nie będą mogły walczyć o nagrody.
7. Czas trwania konkursu



Etap szkolny: od 1 marca 2011 do 10 czerwca 2011.
Etap wojewódzki: od 11 czerwca 2011 do 1 września 2011.

8. Sposób przekazania prac


Osobiście lub przesyłką do dnia 10 czerwca 2011 r. do godziny 14.00 na
adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Oddział
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotne, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn (II
piętro, pokoje 222,216,225) z dopiskiem na kopercie „Zdrowe wakacje”.

9. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych etapów
konkursu oraz ich zadania


Na poziomie szkolnym: nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
Skład szkolnej komisji konkursowej powołuje dyrektor szkoły.



Na poziomie wojewódzkim: komisja wojewódzka powołana przez organizatorów
konkursu.



Komisja na poszczególnych etapach powinna składać się minimum z 3 osób.

10. Kryteria oceny
Oceny prac dokona komisja, w skład której wejdą przedstawiciele: Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej,
Kuratorium Oświaty, plastyk.
Prace oceniane będą pod względem:
 zgodności z regulaminem (tematyka, wielkość pracy)
 estetyki wykonania pracy.
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12. Zasady nagradzania. Liczba laureatów


Na etapie wojewódzkim wyłonionych zostanie 6 laureatów:
- 3 laureatów z kl. I –III
- 3 laureatów z kl. IV – VI.

13. Rodzaj nagród


Etap wojewódzki: dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez
Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Olsztynie.

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w dniu 5 września 2011
pod adresem www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl
Szkoły zostaną powiadomione listownie o terminie i sposobie przekazania
nagród laureatom konkursu.
Załącznik Nr 1:

„Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło
18 roku życia, na udział w konkursie”.

Podpisanie oświadczenie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich
swoich prac na rzecz organizatora konkursu.

Organizatorzy konkursu:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie
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