
 

 

 

Regulamin 

Plastycznego Konkursu Profilaktycznego  

pn. „Życie bez dopalaczy dużo więcej dla mnie znaczy” 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Mławie. 

2. Plastyczny Konkurs Profilaktyczny pn. „Życie bez dopalaczy dużo więcej dla mnie 

znaczy” jest organizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Mława w 2020 r. 

3. Konkurs jest przeznaczony do dzieci i młodzieży, uczniów szkół klas IV-VIII szkół 

podstawowych z terenu miasta Mława. 

 

II. Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest: 

a) wspieranie podejmowanych przez dzieci i młodzież działań profilaktycznych oraz 

wspieranie czynników chroniących przed sięganiem po środki zmieniające 

świadomość; 

b) kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości; 

c) promocję stylu życia wolnego od narkotyków i dopalaczy; 

d) zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami; 

e) zachęcanie młodzieży i dzieci do własnych przemyśleń i poszukiwań w tym zakresie; 

f) kształtowania się odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji w rodzinie; 

g) uzyskanie oryginalnych prac plastycznych, promujących zdrowy styl życia, wolny od 

uzależnień. 

 

III. Organizacja konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury w Mławie. 

2. Zgłoszenia i prace konkursowe należy składać 15.09.-31.10.2020 r. do godz. 16.00. do 

siedziby Miejskiego Domu Kultury w Mławie, Stary Rynek 13, 06-500 Mława. 

3. Prace należy wykonać indywidualnie. 

4. Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną. 

5. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest podpisanie zgody na udział w konkursie 

przez opiekuna prawnego. 

6. Ze wszystkich prac zostanie wyłonione 12 najlepszych prac, które zostaną umieszczone 

w Kalendarzu Profilaktycznym na 2021 r. 

 

 



 

 

 

IV. Forma Konkursu 

 

1. Każdy uczestnik ma prawo złożyć jedną pracę plastyczną (wykonaną indywidualnie). 

2. Praca nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób 

trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 

wykonane osobiście. 

3. Dopuszczalny format pracy to A3. 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, ale powinny zawierać 

przykłady, jak należy walczyć z otaczającymi dzieci i młodzież zagrożeniami 

wynikającymi z zażywania narkotyków i dopalaczy oraz zawierać hasła promujące 

życie wolne od używek. 

5. Do każdej pracy powinna być dołączona karta uczestnika konkursu. 

6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz 

Organizatorów Konkursu zgody na ich ekspozycję oraz z wyrażeniem przez nich zgody 

na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych  

i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.  

 

V. Komisja Konkursowa 

 

1. Prace plastyczne dzieci i młodzieży będzie oceniana przez specjalnie powołaną 

Komisję. 

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy dokonanie oceny prac plastycznych 

wykonanych przez dzieci i młodzież. 

3. Kryteria oceny: 

a) trafność tematyczna, 

b) oryginalność wykonania, 

c) pomysłowość, 

d) forma estetyczna pracy. 

 

VI. Nagrody 

 

1. Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe 

oraz umieszczenie prac plastycznych, jako elementu Kalendarza Profilaktycznego na 

2021 r. 

 

VII. Termin i miejsce Konkursu 

 

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do 31.10.2020 r. do 

Miejskiego Domu Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława. 

2. Ogłoszenie wyników do 13.11.2020 r. 

 



 

 

 

VIII. Uwagi końcowe 

 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na 

rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) do publikacji  

w wydawnictwach wszelkiego typu, również w tych zamieszczanych w Internecie.  

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2020 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 


