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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
pn.: „Moje miejsce do nauki – ergonomiczne, zdrowe, bezpieczne”  

organizowanego w ramach informacyjnej kampanii społecznej 
 „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, 

(koordynator - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) 

 

§ 1.  Organizatorzy Konkursu 

 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,  

 Firma Doradczo - Szkoleniowa „BHP-max” Krzysztof Wrzosek – ul. Kolejowa 1c, 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

 

§ 2. Cele Konkursu 

Cel główny: 

Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia wśród 
uczniów szkół podstawowych i ich rodzin, podnoszenie świadomości występowania 
zagrożeń  związanych z niewłaściwym miejscem pracy ucznia, zarówno w szkole , jak i 
w domu. 

Cele szczegółowe: 

 zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia wynikające z nieprawidłowej pozycji przy 
komputerze 

  rozbudzenie wśród uczniów potrzeby ochrony własnego zdrowia 

 propagowanie aktywności fizycznej 

 skierowanie uwagi na działania zmierzające do stworzenia, przyjaznego naszemu 
zdrowiu, środowiska pracy i nauki 

 zachęcenie do twórczego interpretowania problemów związanych z ergonomicznym, 
zdrowym, bezpiecznym miejscem nauki 

 

§ 3. Uczestnicy konkursu 

Uczniowie szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego w kategoriach wiekowych: 

 Uczniowie klas młodszych I – III  

 Uczniowie klas starszych IV- VI 

 

§ 4.  Warunki przeprowadzenia Konkursu 

1. Czas trwania: 15 kwietnia -  10 czerwca 2013 r. 

2. Zadanie uczniów: plastyczne przedstawienie swoich wyobrażeń na temat 
bezpiecznego, zdrowego, ergonomicznego miejsca do nauki  
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3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. za pomocą 
ołówka, kredek, pasteli, farb plakatowych, wycinanek, plasteliny) 

4. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol: 

 w formacie A3 - klasy I-III  

 w formacie A2 - klasy IV-VI  

5. Prace muszą być przesłane w oryginale oraz zawierać następujące informacje: 

a) w prawym dolnym rogu (doczepiona karteczka) 

 imię i nazwisko autora,  

 klasę,  

 Szkoła podstawowa w ……… 

b) na odwrocie pracy  

 tytuł pracy,  

 imię i nazwisko autora,  

 klasę,  

 imię i nazwisko opiekuna konkursu z ramienia szkoły,  

 adres  i numer szkoły, nr telefonu (pieczątka szkoły)  

c) w załączeniu 

 zgoda rodzica/opiekuna uczestnika konkursu (załącznik 1 do regulaminu)  

6. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 Etap I – szkolny: w każdej ze szkół opiekunowie konkursu wybiorą maksymalnie do 
20 prac (po 10 w każdej kategorii wiekowej)  

 Etap II – Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, rozstrzygnie 
Konkurs, wyłaniając laureatów w czasie swojego posiedzenia, które odbędzie się w 
dniu 10 czerwca 2013 r. w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście 
Lubawskim. 

7. Wybrane w szkołach prace konkursowe opiekunowie dostarczają do Organizatorów 
do dnia 3 czerwca 2013 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście 
Lubawskim ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie - WYDZIAŁ OŚWIATY, 
KULTURY I PROMOCJI – pok. 41 

8. Do przesłanych prac należy dołączyć wypełniony formularz ZGŁOSZENIA szkoły 
(załącznik 2). 

§ 5.  Ocena prac i nagrody 

1. Spośród prac zakwalifikowanych do konkursu Komisja konkursowa przyzna: 

 6 nagród głównych (po 3 w każdej kategorii wiekowej) - nagrody rzeczowe i 
dyplomy; 

 12 wyróżnień - upominki i dyplomy; 
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2. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem 
konkursu, pomysłowość i oryginalność wykonania (kompozycja, czytelność 
przekazu), jakość, estetykę wykonania, staranność.  

 

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Organizatorzy przekażą do szkół informacje o wynikach konkursu do dnia  
12 czerwca 2013 r.  

2. Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 22 czerwca 2013 r. podczas 
XII Pokazu Przedsiębiorczości i Kultury Regionu w Nowym Mieście Lubawskim. 
Szczegółowe informacje na temat finału zostaną przekazane szkołom do dnia 12 
czerwca 2013 r.  

 

§ 7. Prawa autorskie 

1. Udział dziecka w konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych. 

2. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie. 

3. Uczestnik, jako autor pracy nie może tym utworem naruszać prawa do wizerunku ani 
innych praw osób trzecich.  

4. Uczestnik konkursu (lub w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do udziału w 
nim wyraża zgodę na oznaczanie swojej pracy imieniem i nazwiskiem oraz na 
nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora w materiałach 
promocyjnych, w wydawnictwach związanych z Konkursem i jego tematem oraz na 
stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywania - w związku z Konkursem - 
jego głosu i wizerunku. 

5. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim jednocześnie oświadcza, że w 
chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie przenosi na Organizatora 
a Organizator przyjmuje, własność oryginalnego egzemplarza tej pracy oraz 
nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej i prawa 
zależne do jej opracowań na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na 
dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, 
wprowadzanie do pamięci komputera, 

2) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy pracy oraz 
nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,  

3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii, 

4) zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w 
dowolnych publikacjach, w tym w  materiałach edukacyjnych,  

5) wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów 
edukacyjnych i reklamowych, 

6) prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych. 
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§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.  

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatorów  
oraz:  

 na stronie internetowej http://www.ciop.pl -  Centralny Instytut Ochrony Pracy - 
Państwowy Instytut Badawczy, 

 po kontakcie e-mail: krzysztof.wrzosek@o2.pl  

3. opiekun prawny) przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych udostępnionych Organizatorom na potrzeby związane z 
udziałem w konkursie określone w Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy z 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 
101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz 
żądania ich poprawienia. 

4. Przystąpienie szkoły do konkursu oznacza wyrażenie przez nią zgody na 
wykorzystanie nazwy i adresu szkoły oraz posiadanie pisemnej zgody autorów prac i 
nauczycieli biorących udział w konkursie, na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. 

5. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki 
niniejszego Regulaminu. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów konkursu lub jego 
odwołanie z powodów niezależnych od organizatorów oraz nie ponoszą 
odpowiedzialności za zakłócenia w pracy poczty i za ewentualne niedostarczenie 
przesyłek. 

7. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:  

 

 Krzysztof Wrzosek  – tel. 697-925-661 / „BHP-max”, Nowe Miasto Lubawskie 

 Marta Derlicka – tel. 22/623-37-23 / CIOP-PIB, Warszawa 
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