
KONKURS PLASTYCZNY 

„Mamo bądź zdrowa – profilaktyka szansą na długie życie” 

I. Cele konkursu: 

- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia, 

- promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia,  

- upowszechnianie idei badań profilaktycznych wśród rodziców dzieci biorących udział  

w konkursie, 

- promocja badań profilaktycznych. 

II. Organizator: 

Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 566881727, e-mail: 

animacja@wdkwabrzezno.pl, www.wdkwabrzezno.pl 

III. Warunki uczestnictwa: 

A. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i średnich, 

B. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do profilaktyki zdrowia oraz 

zdrowego stylu życia (kartka A4), 

C. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej, 

D. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową, 

E. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane, 

F. Prace należy dostarczyć osobiście do Działu Animacji Kultury i Promocji Miasta lub przesłać na adres 

organizatora do dnia 28 lutego 2014 r. 

IV. Nagrody: 

Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna I, II, III 

nagrodę w każdej kategorii. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody w dniu  

6 marca, o godz. 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury. 

V. Uwagi końcowe: 

A.   Organizator nie odpowiada za zniszczone prace podczas przesyłki, 

B.   Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora, 

C. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  

i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w mat. reklamowych organizatora oraz  

w mediach i Internecie, 

D. Do pracy należy dołączyć kartkę z danymi osobowymi uczestnika konkursu tj. imię, nazwisko, wiek, szkoła, 

numer telefonu, 

E. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/dziecka biorącego udział w 

konkursie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U z 2002 r. nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.).  

F. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć podczas konkursu organizowanego przez WDK  

i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych, mediach, gazetach oraz stronach www 

G. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
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