
Regulamin – Konkurs Plastyczny na LOGO GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W LĘDZINACH

ORGANIZATOR:  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
w Lędzinach

Cele: propagowanie  profilaktyki,  popularyzacja  wiedzy  na  temat  uzależnień,  rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień młodzieży.

 Konkurs  skierowany  jest  do  młodzieży  uczęszczającej  do  szkół  na  terenie  miasta
Lędziny (Gimnazja w Lędzinach,  Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach,  młodzież
(uczestnicy) Klubu Plastycznego Kontrast w Lędzinach).

 Przedmiotem  konkursu  jest  przygotowanie  pracy  plastycznej,  będącej  wizualną
interpretacją  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
w Lędzinach.

 Każdy uczestnik ma prawo złożyć jeden projekt logo.

1. Logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
powinno spełniać następujące kryteria:

a) wzbudzać pozytywne skojarzenia;
b) przyciągać uwagę;
c) być łatwe do zapamiętania i rozpoznania;
d) wyróżniać się oryginalnością;
e) logo  powinno  zawierać  w  swojej  treści  pełną  nazwę  „Gminna  Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach;
f) maksymalny format pracy:  A4;
g) prace konkursowe powinny odznaczać się pomysłowością oraz estetyką wykonania;
h) technika wykonania pracy: rysunek lub grafika komputerowa;
i) prace należy podpisać na odwrocie podając:   imię i  nazwisko,  wiek,  klasę,  szkołę,

adres zamieszkania,  ewentualnie numer telefonu oraz dołączyć „Kartę uczestnictwa
w konkursie plastycznym” pt.: „Logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lędzinach” (załącznik nr1);

j) praca nie  powinna zawierać  skojarzeń bezpośrednio  związanych  z alkoholem bądź
przedmiotami związanymi z alkoholem np.: (butelka, kieliszek);

k) prace należy dostarczyć  osobiście lub wysłać  pocztą na adres organizatora: Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach (siedziba:  MOPS
w Lędzinach) ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny z dopiskiem „Konkurs Logo”;

l) ostateczny  termin  składania  prac  upływa:  29.02.2016  r. (decyduje  data  stempla
pocztowego).

m) udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych nagrodzonych osób;

n) niezależna komisja powołana przez organizatorów konkursu wyłoni laureata:
o) ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 7.03.2016r;
p) o dacie wręczenia nagrody, laureat zostanie powiadomiony osobiście;



q) najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu Urzędu Miasta Lędziny;

2. Nagroda:

            Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 300zł

3. Uwagi dodatkowe:

 prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę;
 rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (nie przysługuje odwołanie);
 regulamin  konkursu  plastycznego  pt.:  „Logo  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Lędzinach” znajduje się na stronie internetowej Urzędu
Miasta w Lędzinach wraz z „Kartą uczestnictwa w konkursie plastycznym” (załącznik
nr 1);

 udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.:
„Logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Lędzinach”

Imię i nazwisko autora pracy

…………………………………………………………………………………………………

Wiek

…………………………………………………………………………………………………

Adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam że:

 jestem autorem/autorką załączonej pracy i posiadam do niej pełne prawa autorskie
 przyjmują warunki regulaminu konkursu
 wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  zgodnie  z  Ustawą  o

Ochronie Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych (DZ.
U. Nr 133 pozycja 883) do potrzeb konkursu

 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora konkursu nadesłanej
pracy w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych organizatora.

……………………………………………….

Miejscowość, data

…………………………………………………

      Podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………

                                                                                                   Podpis autora 




	Regulamin – Konkurs Plastyczny na LOGO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LĘDZINACH

