Regulamin
konkursu na rysunek
o tematyce antynikotynowej
dla mieszkańców Miasta Białystok

Zdrowie
Satyrą rysowane

Zadanie finansowane ze środków Miasta Białystok w ramach umowy W/UD/DSP/756/2014
o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia pn
„Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechniania palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białystok

Białystok 2015

I.
-

Cele konkursu:
Propagowanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia czynnego i
biernego na zdrowie człowieka wśród osób dorosłych z miasta Białystok

-

kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi oraz za
skutki zachowań związanych z paleniem tytoniu,

-

Zwiększenie świadomości odnoście prawa do życia w środowisku wolnym od
dymu

tytoniowego

oraz

przestrzegania

zakazu

palenia

w

miejscach

publicznych.
-

Upowszechnienie i tworzenie mody na niepalenie.

II.

Organizatorzy:

-

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku

-

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku

-

Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego w Białymstoku

-

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

III.
IV.
1.

Uczestnicy:
Mieszkańcy Miasta Białystok.

Warunki uczestnictwa w konkursie
Do konkursu przystąpić mogą wszystkie osoby zamieszkałe w

mieście

Białystok.
2.

Przedmiotem konkursu jest projekt rysunku

lub komiksu z krótkim,

czytelnym/ hasłem/ hasłami nawiązującym/ do tematyki konkursu.
3.

Projekt rysunku powinien być przedłożony w wersji drukowanej lub rysowanej
w formacie A4 bądź przesłany w formacie (CDR,PDF,JPG) w rozdzielczości
min.300DPI

na

adres

email:

pz@psse.bialystok.pl

bppabialystok@gmail.com
4.

Uczestnik konkursu może zgłosić max.3 projekty do konkursu

5.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.

lub

6.

Udział w konkursie jest bezpłatny

7.

Uczestnik konkursu musi dostarczyć wraz z rysunkiem wypełnioną kartę

VII.

Miejsce składania prac konkursowych
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Białymstoku
ul. Warszawska 57A
15 – 062 Białystok tel. 85 7325236 wew. 46
Pokój nr 6
e-mail: pz@psse.bialystok.pl
e-mail: bppabialystok@gmail.com

zgłoszenia do konkursu ,która stanowi załącznik 1 do regulaminu konkursu.
(dostępne

także

na

stronie

internetowej

www.psse.bialystok.pl

i

www.bppabialystok.pl ).
8.

Praca przesłana na konkurs musi być oryginalną twórczością osoby biorącej
udział w konkursie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych
konkursach.

9. Przy ocenie prac pod uwagę będzie brana:
a.

zgodność z tematem tj. przekazanie treści związanych z profilaktyką
antynikotynową i ich wartość merytoryczna

b.

oryginalność koncepcji

c.

komunikatywność /trafność wyrażenia treści przez rysunek

d.

walory edukacyjne

e.

estetyka pracy

9.

Praca powinna zawierać:

-

imię i nazwisko autora projektu

-

numer telefonu oraz adres e- mail autora projektu

-

oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu (w załączeniu)

10.

Prace nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów.

11.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dalszych
działaniach edukacyjnych i reklamowych.

V.

Czas trwania konkursu: 1 kwiecień - 25 czerwiec 2015

VI.

Ostateczny termin składania prac - 15 czerwca 2015

VIII. Ocena prac, nagrody:
Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez instytucje organizujące
konkurs, a wyniki ogłoszone zostaną w dniu 25 czerwca 2015

Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody o równowartości:
I nagroda o równowartości – 600 zł
II nagroda o równowartości - 400 zł
III nagroda o równowartości – 200 zł
w formie nagród rzeczowych, wybranych przez laureata. Komisja zastrzega sobie
prawo przyznania nagród równorzędnych bądź jedynie wyróżnień. O wynikach
i terminie wręczenia nagród laureaci powiadomieni zostaną pismem oraz
telefonicznie. Uczestników, którzy nie zostali nagrodzeni, nie informujemy o
wynikach obrad jury.
Decyzja Jury w zakresie oceny prac konkursowych jest ostateczna, a
uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.
Najciekawsze prace konkursowe wybrane przez jury zostaną zaprezentowane na
stronie

internetowej

Białymstoku

oraz

Powiatowej

stronie

Stacji

internetowej

Antynikotynowego w Białymstoku.

Sanitarno-Epidemiologicznej
Bezpłatnego

Punktu

w

Poradnictwa

