
Regulamin 

powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego  

pn. „Zdrowie to nasz skarb” 

  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu  

w kategoriach:  

 a) przedszkola – plastyczny – plakat – tematyka antynikotynowa, 

 b) szkoła podstawowa klasy I – III  – plastyczny – forma dowolna – tematyka  

 antynikotynowa, 

 c) szkoła podstawowa klasy IV – VI – plastyczny – forma dowolna – profilaktyka 

 nowotworowa, 

 d) gimnazjum – test wiedzy – zapobieganie oraz wiedza na temat chorób układu krążenia,  

 e) szkoła ponadgimnazjalna – prezentacja multimedialna – związanych tematycznie  

z zapobieganiem oraz wiedzą na temat chorób nowotworowych.  

2) Konkurs jest dwuetapowy: składa się z eliminacji w placówkach (przedszkola, szkoły 

wszystkich typów) i finału (w siedzibie organizatora).  

3) Organizatorem konkursu jest: Starostwo Powiatowe w Rykach, 08-500 Ryki  

ul. Wyczółkowskiego 10 A 

Autorkami Konkursu są : Anetta Okoń i Barbara Okleja 

Partnerzy Konkursu: Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli  

 w Puławach, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rykach, Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Rykach, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program 

Profilaktyki           i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. 

4) Honorowy patronat nad Konkursem objęli: 

 Hanna Czerska – Gąsiewska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach,  

 Anna Baracz - Dyrektor PCDZN w Puławach  

 

 

§ 2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest : 

  propagowanie treści antytytoniowych oraz pozyskanie nowych, ciekawych projektów 

i wykorzystanie ich w działaniach informacyjno – edukacyjnych, 

 propagowanie treści z zakresu zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom 



nowotworowym, chorobom układu krążenia i chorobom odtytoniowym,  

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie - „Twoje zdrowie w twoich rękach”,  

 wykorzystanie i rozwijanie wśród młodzieży umiejętności z zakresu tworzenia  prezentacji 

multimedialnych, 

 rozbudzanie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania 

chorobom: układu krążenia, nowotworowym i odtytoniowym.  

 

§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu 

1) Pierwszy etap Konkursu odbywa się w placówkach od dnia przesłania regulaminu do dnia  

18 października 2013 roku (ostatecznego terminu złożenia prac w siedzibie 

organizatora/zgłoszenia uczniów z gimnazjum do etapu powiatowego).  

Komisje Konkursowe w placówkach wytypują w każdej kategorii : 

 przedszkola -3 prace 

 szkoły podstawowe klasy I-III-3 prace 

 szkoły podstawowe klasy IV- VI-3 prace 

 gimnazja - 2 uczniów 

 szkoły ponadgimnazjalne-3 prace 

uczestników konkursu, dostarczając ich prace (wraz z kartą zgłoszenia w poszczególnej 

kategorii) oraz zgłoszenie uczniów (gimnazja) do finału w siedzibie organizatora w/w terminie.  

2) Drugi etap Konkursu odbywa się w kategorii gimnazja w dniu 30 października 2013 roku  

o godz. 9.00 w siedzibie organizatora tj. Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A (sala konferencyjna).  

3) Laureaci w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne zostaną 

powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie przez swoich 

opiekunów. 

4) Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom wszystkich kategorii odbędzie się  

w dniu 30 października 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie organizatora. 

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie  

 

1)Warunkiem uczestnictwa w kategoriach: 

-  test wiedzy dotyczący chorób układu krążenia - jest wybranie w eliminacjach szkolnych 

dwóch uczestników, którzy będą reprezentować placówkę podczas finału w  Starostwie 

Powiatowym w Rykach,  

- prezentacja multimedialna „Jak się ustrzec przed nowotworem” lub „Lepiej zapobiegać niż 

leczyć”– jest przygotowanie  prezentacji multimedialnej o treści odpowiadającej celom Konkursu. 



Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wybiera 3 najlepsze prezentacje i dostarcza do Starostwa 

Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A (pok. 207) w terminie do 18 października 2013 

roku, 

- forma plastyczna:  

: przedszkola (plakat) i klasy I-III szkoły podstawowej (forma dowolna) nt.  

„Mamo, tato nie pal przy mnie” . Tematyka prac powinna dotyczyć korzyści, jakie wynikają  

z niepalenia oraz życia w świecie  wolnym od dymu tytoniowego.  

: klasy IV – VI szkoły podstawowej (forma dowolna) nt.  „Mamo, tato wykonuj badania 

profilaktyczne”. Tematyka prac powinna dotyczyć korzyści jakie wynikają z wykonywania badań 

profilaktycznych tj. cytologia, mammografia, kolonoskopia, rtg. klatki piersiowej, badań 

laboratoryjnych (morfologia, PSA).  

Każda placówka  uczestnicząca w konkursie wybiera 3 najlepsze prace i dostarcza do Starostwa 

Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A (pok. 207) w terminie do 18 października 2013 

roku,  

2) Sposób opisania prac konkursowych:   

Każda praca ma być opisana na odwrocie następująco: imię  i  nazwisko  przedszkolaka /ucznia,  

przedszkole /klasa;  nazwa przedszkola/ szkoły  i  numer  telefonu. W przypadku braku możliwości 

opisania pracy na odwrocie należy dołączyć do pracy informację z w/w opisem.  

Ponadto do każdej dostarczonej pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie w sprawie   

zrzeczenia się praw autorskich (załącznik nr 2 do Regulaminu). W przypadku przedszkolaków  

i uczniów klas I-VI załącznik nr 2 podpisuje rodzic bądź opiekun.  

3) Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w poszczególnych kategoriach należy 

dostarczyć w/w terminie tj. do 18 października 2013 roku.  

 

§ 5. Kryteria oceny prac konkursowych 

 

1) Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów w poszczególnych kategoriach:  

a. zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,  

b. pomysłowości i oryginalności,  

c. zgodności z tematem, tj. przekazanych treści związanych z profilaktyką tytoniową, 

nowotworową , 

d. estetyki pracy.  

 
2) W skład Komisji Konkursowych wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu  

powołani Zarządzeniem przez Starostę Ryckiego.  



§ 6. Nagrody konkursowe 

1) Laureaci etapu powiatowego otrzymają nagrody rzeczowe.  

2) W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody główne oraz wyróżnienia.  

 

§ 7. Pozostałe ustalenia  

1) Decyzja Komisji Konkursowych, co do rozstrzygnięć Konkursu jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 

2) Uczestnicy przyjeżdżają w dniu 30 października 2013 roku z opiekunem, Organizator zapewnia 

poczęstunek ale nie zwraca kosztów podroży.  

3) Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs z ważnych niezależnych  przyczyn.  

4) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

5) W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator. 

6) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody.  

7) Informacji nt. konkursu udziela Anetta Okoń – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach, tel. 81 8657469; 607138860; 

e-mail:zdrowie@ryki.powiat.pl 

 

§ 8. Załączniki do regulaminu konkursu 

1) Załącznik Nr 1 – karta zgłoszenia placówek.  

2) Załącznik Nr 2 -  oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz organizatora 

Konkursu. 

 

§ 9. Literatura 

1. Szkoły wolne od dymu tytoniowego, wydawca: Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 

2012, 

2. Strona internetowa:  www.euro.who.int/poland - Stan zagrożenia epidemią palenie tytoniu  

w Polsce. 

3. Podręcznik do nauczania biologii w gimnazjum.  

4. Strona internetowa www: cytologia.lublin.pl; onkologia.lublin.pl; nfz- lublin.pl (bezpłatne 

badania profilaktyczne)  

 

 

 

http://www.euro.who.int/poland


Załącznik Nr 1  

Data.............................  

................................................................. 

Pieczęć szkoły 

                                    

                                   

KARTA ZGŁOSZENIA PLACÓWKI  

do konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego  

pn.  „Zdrowie to nasz skarb” 

 

1. Kategoria: gimnazjum - test wiedzy 

 

Nazwa szkoły:............................................................................................................................ 

adres szkoły: .............................................................................................................................. 

tel. ………………….………… fax ……………….…………………...........……………….. 

e- mail......................................................................................................................................... 

Liczba uczniów startujących w I etapie:..................................................................................... 

Uczniowie, którzy zostali wytypowani się do etapu powiatowego:  

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia  klasa 

Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego  

ucznia 

    

    

    

 

 

Podpis dyrektora szkoły  

 

………………………………. 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

Data.............................  

………………………………………. 

Pieczęć szkoły 

 

  

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY 

do konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego  

pn.  „Zdrowie to nasz skarb” 

 

1. Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna - prezentacja multimedialna 

 

Nazwa szkoły:............................................................................................................................ 

adres szkoły: .............................................................................................................................. 

tel. ………………….………… fax ……………….………………...........………………….. 

e- mail.......................................................................................................................................... 

 Liczba uczniów startujących w I etapie:.................................................................................... 

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego:  

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia  klasa Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego  

ucznia 

    

    

    

 

 

 

 

Podpis dyrektora szkoły  

 

………………………………. 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

Data............................. 

………………………………………. 

Pieczęć szkoły 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY 

do konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego  

pn.  „Zdrowie to nasz skarb” 

 

 

1. Kategoria: przedszkola, szkoła podstawowa – prace plastyczne  

 

Nazwa przedszkola/szkoły:........................................................................................................ 

adres  przedszkola/szkoły: ........................................................................................................ 

tel. ………………….………… fax ……………….………………………………..........….. 

e- mail......................................................................................................................................... 

 Liczba uczniów startujących w I etapie:...................................................................................  

Dzieci /Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego:  

 

Lp. Imię i nazwisko dziecka/ ucznia  Grupa/klasa Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego  

 

    

    

    

 

 

 

 

Podpis dyrektora szkoły  

………………………………. 

 

 



Załącznik Nr 2 

 

KONKURS  

dla placówek oświatowych powiatu ryckiego  

pn.  „Zdrowie to nasz skarb” 

 

OŚWIADCZENIE 

o zrzeczeniu się praw autorskich 

 

Kategoria : szkoła ponadgimnazjalna - prezentacja multimedialna 

 

 

 Oświadczam, że z chwilą dostarczenia pracy do organizatora Konkursu wszelkie prawa 

autorskie i majątkowe nieodpłatnie przenoszę na organizatora tj. Starostwo Powiatowe w Rykach 

 

 

………………………………… 

Czytelny podpis ucznia (autora pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 

KONKURS  

dla placówek oświatowych powiatu ryckiego  

pn.  „Zdrowie to nasz skarb” 

 

OŚWIADCZENIE 

o zrzeczeniu się praw autorskich 

 

 

Kategoria : przedszkola, szkoły podstawowe - praca plastyczna 

 

 

 Oświadczam, że z chwilą dostarczenia przez placówkę pracy mojego dziecka do 

organizatora Konkursu wszelkie prawa autorskie i majątkowe nieodpłatnie przenoszę na 

organizatora tj. Starostwo Powiatowe w Rykach 

 

 

 

………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna przedszkolaka/ucznia 


