REGULAMIN
konkursu na grę planszową pod hasłem
„PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?”
Gra planszowa - gra wymagająca użycia pionków, które przemieszcza się bądź układa
na uprzednio oznaczonej powierzchni lub planszy, według określonych reguł. Gry mogą
opierać się na czystej strategii, przypadku (np. rzut kością) lub na obu wariantach i zwykle
posiadają cel, który gracz musi osiągnąć (http://ozkultura.pl)

I.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem

konkursu

jest

organizowany

jest

Wojewódzka

Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Poznaniu.
2. Konkurs

we

współpracy

z

powiatowymi

stacjami

sanitarno-epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.
3. Partnerzy: Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa
wielkopolskiego.
5. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie gry planszowej, która będzie propagowała
zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.
II. Cel konkursu
1. Zaangażowanie uczestników konkursu do zdobywania wiedzy nt. różnych aspektów
palenia papierosów tradycyjnych i inhalowania e-papierosów.
2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu
i inhalowania e-papierosów.
3. Promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów.
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4. Kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy i inhalujących
e-papierosy.
5. Promowanie gry planszowej jako formy rozrywki na spędzanie wolnego czasu
z rówieśnikami.
6. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez realizację autorskich projektów.
III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa
wielkopolskiego.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw
osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób
trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu
posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. Projekty zgłoszone w ramach konkursu
nie mogą stanowić reklamy produktów leczniczych lub ich producentów,
w szczególności nie mogą zawierać nazw handlowych leków, nazw substancji
czynnych, nazw i logotypów firm farmaceutycznych oraz ich produktów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia projektu naruszającego postanowienia
niniejszego regulaminu, a w szczególności naruszającego pkt.2 powyżej.
4. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
5. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.
IV. Ramy czasowe
1. Etap szkolny

01.03.2018r.-13.04.2018r.

2. Etap powiatowy

16.04.2018r.-04.05.2018r.

3. Etap wojewódzki

07.05.2018r.-29.05.2018r.



Wojewódzka Komisja Konkursowa

15.05.2018r.



Finał Wojewódzki Konkursu

29.05.2018r.
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V. Zasady przeprowadzenia konkursu:
1. Zadania dla uczestników konkursu:
Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie gry planszowej promującej
zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.
Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej:tj.
instrukcje gry, planszę oraz pionki do gry;


gra powinna być przeznaczona dla 2 do 4 osób,



czas trwania gry od 20-30 min.,



format gry A-3 jednostronny (może być złożony),



plansza powinna być wykonana na sztywnym papierze lub kartonie,



technika wykonania prac dowolna z możliwością wykorzystania elementów grafiki
komputerowej,



gra nie może zawierać w treści rysunków, znaków, napisów obrażających inne
osoby,



napisy powinny być wykonane w języku polskim.

2. Osoby/zespoły organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie
poszczególnych etapów:


etap szkolny - szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, nauczyciele
plastyki, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i inni,



etap powiatowy - pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
powiatowych

stacji

sanitarno-epidemiologicznych

z

terenu

województwa

wielkopolskiego, nauczyciele plastyki, przedstawiciele samorządu lokalnego i inni,


etap wojewódzki pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolskiego
Centrum Onkologii, plastyk.

3. Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu:


z etapu szkolnego do etapu powiatowego przechodzą prace laureatów
I miejsc z poszczególnych szkół,
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z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego przechodzą prace laureatów
I miejsc z każdego powiatu, a z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Poznaniu 3 prace,

4. Sposób przesyłania prac:


z etapu szkolnego na etap powiatowy szkoły przesyłają 1 pracę do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,



z etapu powiatowego na etap wojewódzki powiatowa stacja sanitarnoepidemiologiczna przesyła 1 pracę, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu przesyła 3 prace,



prace z etapu powiatowego na etap wojewódzki należy przesłać do dnia
07.05.2018r. na adres pocztowy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118,
61-680 Poznań.

5. Sposób opisania prac konkursowych:
 na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić godło,
 do

pracy

należy

dołączyć

kopertę

opatrzoną

tym

samym

godłem,

w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres
szkoły, numer telefonu szkoły oraz załącznik - zgodę rodziców/opiekunów
na udział dziecka w konkursie (załącznik do regulaminu).
6. Zasady oceny:


zgodność z regulaminem,



własny pomysł nie plagiat!,



przejrzysty i uporządkowany układ gry z dołączoną instrukcją,



pomysłowość,atrakcyjność gry,



estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń,
plam itp.),



twórcze podejście do tematu konkursu.
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7. Skład komisji konkursowej:
W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy pionu oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego,
przedstawiciele partnerów, plastycy i inni.
8. Zasady nagradzania:


komisja konkursowa na etapie powiatowym przyznaje I, II i III miejsce,



komisja konkursowa na etapie wojewódzkim przyznaje I, II, III miejsce
oraz 3 wyróżnienia.

9. Nagrody:


ze środków finansowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu zostaną zakupione nagrody rzeczowe dla laureatów etapu
wojewódzkiego,



organizator
w

konkursu

Poznaniu

nie

–

Wojewódzka

zapewnia

nagród

Stacja
dla

Sanitarno-Epidemiologiczna

laureatów

etapów

szkolnych

i powiatowych.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych
w całości lub we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych,
materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego
podziału nagród na etapie wojewódzkim.
3. Regulamin

konkursu

zostanie

umieszczony

na

stronie

internetowej

www.wsse-poznan.pl.
4. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej www.wsse-poznan.pl
po przeprowadzeniu Finału Wojewódzkiego Konkursu 29 maja 2018 roku .
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ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ
W KONKURSIE, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA

.................................................................
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy.................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie......................................................................
(nazwa konkursu)
...................................................................................na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem własnej
twórczości..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została/y
zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce.
Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych:
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych organizatora konkursu......................................................................................................
(nazwa i adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)
i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016r., poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

............................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)
* właściwe podkreślić
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