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Regulamin konkursu plastycznego na plakat pod hasłem  

,,Pokażę wam, jak o zęby dbam !” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem wojewódzkiego konkursu plastycznego pod hasłem „Pokażę wam, jak  

o zęby dbam !” jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie z siedzibą 

przy ul. Spedytorskiej  6/7 70-632 Szczecin; 

2. Konkurs zorganizowany jest w ramach akcji profilaktyki zdrowia jamy ustnej  

i zapobiegania próchnicy wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli  

w województwie zachodniopomorskim, a także pozostających w domach w związku z 

panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) 5-6 lat – dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych; 

b) 7-10 lat-  dzieci z klas I-III szkół podstawowych. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

§ 2  

CEL  I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

1. Celem głównym konkursu jest wzmocnienie roli dziecka w kształtowaniu zdrowia jamy 

ustnej. 

2. Cele szczegółowe konkursu: 

a) zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej konieczności codziennej, systematycznej 

dbałości o zdrowie jamy ustnej i zębów,    

b) utrwalenie wiedzy dzieci na temat podstawowych zasad profilaktyki próchnicy, 

c) popularyzacja treści profilaktycznych związanych ze zdrowiem jamy ustnej u dzieci  

w formie artystycznej.   

3. Uczestnicy i zakres tematyczny konkursu: 

a) konkurs jest konkursem plastycznym organizowanym na szczeblu wojewódzkim dla dzieci 

ujętych w §1 ust.2, w kategoriach wiekowych określonych w § 1 ust. 3. 
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§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie: 

a) Czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody 

przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział 

w  konkursie (załącznik nr 1 i 2) 

b) Pracy konkursowej, zgodnej z wymogami określonymi w niniejszym 

regulaminie, w szczególności w §2 i §4. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac: 

a) niespełniających kryteriów tematycznych;  

b) przesłanych w niewłaściwym formacie; 

c) zawierających treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się 

do jakiejkolwiek dyskryminacji;  

d) przekazanych po terminie; 

e) niezgodnych z Regulaminem. 

f) przesłanych bez dokumentów(załącznik 1 i 2). 

3. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom. 

4. Pracę konkursową należy przesłać w terminie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia  

20 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 

ul. Spedytorska 6/7 

70-632 Szczecin 

 

z dopiskiem: 

Konkurs na plakat ,, Pokażę wam, jak o zęby dbam !” 

 

5. Koszt przesyłki ponoszą uczestnicy Konkursu. 

6. Organizator nie odpowiada za zniszczenie/uszkodzenie prac konkursowych złożonych 

do WSSE w Szczecinie z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. 

7. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko prace, do których posiadają prawa 

autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem 

przygotowanych i przesłanych prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność za 

naruszenie praw osób trzecich. 
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8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na formularzu 

zgłoszeniowym, zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do 

przekazanej pracy konkursowej i wyraża zgodę na ich nieodpłatne publikowanie 

i rozpowszechnianie.  

9. W momencie przekazania pracy konkursowej do WSSE w Szczecinie, uczestnik  

przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe na nieodpłatne, bezterminowe  

i nieograniczone co do terytorium i kanału, wykorzystywanie przez niego prac 

zgłoszonych do Konkursu. Uczestnik przenosi je na Organizatora na zasadzie wyłączności 

do opracowanego materiału, zwanego dalej utworem, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: 

a) wytwarzanie określonej liczby egzemplarzy utworu techniką cyfrową, 

b) kopiowanie utworu na dowolny nośnik, 

c) wprowadzenie utworu do pamięci komputerów lub serwerów sieci komputerowych. 

2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału lub egzemplarzy 

utworu.  

3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2: 

a) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy 

utworu,  

b) wykorzystanie utworu we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych 

i komputerowych,  

c) wprowadzenie utworu do sieci Internet lub innej sieci szerokiego dostępu,  

d) w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika 

łącznie z utrwaleniem w pamięci ROM, 

e) publiczne powielanie, wyświetlanie, remitowanie, odtworzenie lub wystawianie 

utworu, w tym na wystawach, podczas seminariów i zebrań,  

f) inne publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

4) W zakresie przekazania utworu do wykorzystania w działaniach informacyjno-

promocyjnych  innym organom Inspekcji Sanitarnej. 
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10. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

§ 4 

KRYTERIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Tematyka konkursu dotyczy kształtowania postawy dbałości o zdrowie jamy ustnej  

i stan uzębienia wśród dzieci. 

Zakres tematyczny: 

- nawyki higieniczne związane z troską o zdrowie jamy ustnej, 

- stosowanie zbilansowanej diety (w tym unikanie podjadania między posiłkami, wybór 

odpowiednich napojów),  

- zmniejszenie ryzyka próchnicy w zębach stałych i co równie istotne – w zębach mlecznych, 

-profilaktyka wad zgryzu (prawidłowe żucie, właściwe odżywianie; prawidłowy rozwój 

mowy), 

- zasady prawidłowej higieny jamy ustnej (w tym sposób szczotkowania zębów, dobór pasty 

do mycia, częstość i czas szczotkowania, udział rodzica w czynnościach higienicznych), 

- regularność wizyt u lekarza stomatologa, 

- znaczenie pełnego uzębienia (problemy z jedzeniem i żuciem, rozwój intelektualny  

i emocjonalny dziecka, funkcjonowanie w społeczeństwie).  

 

2. Format prac plastycznych: A3 lub A2 (do wyboru); 

3. Każdy uczestnik nadsyła maksymalnie 1 pracę plastyczną  (dotychczas 

niepublikowaną); 

4.  Pracę konkursową należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz adresem 

zamieszkania lub adresem placówki, do której uczęszcza; 

5. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną; 

6. Każdy uczestnik musi posiadać  pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy; 

7. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace wykonane zgodne z regulaminem, w 

tym w szczególności zgodne z jego tematyką określoną w § 4 ust. 1. 
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§ 5 

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Komisję konkursową powołują organizatorzy konkursu; 

2.  Liczba członków komisji konkursowej nie może być mniejsza niż 3 osoby; 

3.  Przewodniczącego komisji konkursowej wyłaniają (ze swojego składu) 

członkowie  komisji; 

4. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, co do której istnieją uzasadnione 

wątpliwości co do jej bezstronności.  

§ 6 

KRYTERIA OCENY 

1. Komisja konkursowa dokonuje oceny prac na właściwych formularzach: 

a)  „Protokół z narady komisji konkursowej; 

b)  „Formularz oceny pracy konkursowej” ; 

c) „Zbiorczy formularz oceny prac konkursowych”.  

2. Kryteria oceny prac: 

a) zgodność pracy z tematem (poprawność merytoryczna, zgodność z regulaminem  

i tematyką konkursu, pomysłowość) – skala ocen 0-5 punktów; 

b) walory plastyczne (umiejętności plastyczne, technika plastyczna, estetyka pracy) – 

skala ocen 0-5 punktów. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

§ 7 

Pozostałe ustalenia 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu; 

2. O wyniku konkursu stanowi wyłącznie protokół z narady komisji konkursowej; 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych 

z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się 

one do publicznej prezentacji; 

4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej; 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym 

uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej; 

6. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn. 
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§ 8 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji 

na stronie internetowej WSSE w Szczecinie www.wsse.szczecin.pl oraz na profilu Twitter 

WSSE w Szczecinie - do dnia 28 czerwca 2020 r.; 

2. Nagrody rzeczowe oraz dyplom za uczestnictwo w konkursie przyznane zostaną dla 

uczestników za zajęcie I, II, III miejsca.  Dodatkowo dopuszcza się przyznanie wyróżnień.  

3. Nagrody laureatów będą do odbioru w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Szczecinie lub zostaną przekazane do placówek przez przedstawiciela 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Inne sposoby przekazania nagród mogą być 

ustalone telefonicznie. 

 4. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.  

§ 9 

Załączniki do regulaminu 

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1); 

2. Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział 

w  konkursie (załącznik nr 2); 

3. Formularz oceny pracy konkursowej (załącznik nr 3); 

4. Zbiorczy formularz oceny prac konkursowych (załącznik nr 4); 

5. Protokół z narady komisji konkursowej (załącznik nr 5). 

 

 

http://www.wsse.szczecin.pl/

