
Regulamin konkursu plastycznego

„Smacznie i zdrowo ze Społem”

§ 1

Przepisy ogólne

1. Konkurs plastyczny pt. „Smacznie  i  zdrowo  ze  Społem” jest realizowany przez Społem PSS

Zawiercie, ARK Jobs Sp. z o.o. oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych zwanym dalej organizatorem.

2. Konkurs realizowany jest w terminie 03.06.2022 - 14.06.2022 r.

3. Głównym celem konkursu „Smacznie i zdrowo ze Społem” jest rozbudzenie zainteresowania 

dzieci w wieku szkolnym tematem zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe to:

- zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką zdrowego żywienia,

- popularyzowanie wiedzy o żywności oraz jej wpływie na zdrowie,

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci w wieku szkolnym,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci,

- rozwijanie aktywności twórczej uczestników konkursu.

4. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację konkursu plastycznego o tematyce zdrowotnej

– „Smacznie i zdrowo ze Społem”.

5. Regulamin konkursu określa w szczególności:

a) uczestników konkursu,

b) procedurę przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

6. Ogólny nadzór nad realizacją oraz przeprowadzenie konkursu należą do kompetencji organizatora

i będą prowadzone przez koordynatora.

7. Biuro projektu mieści się w Zawierciu, ul. Wierzbowa 16h- Agencji pracy ARK Jobs Sp. z o.o.

8. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej:

www.zawiercie.spolem.org.pl oraz cil.org.pl

9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Inicjatyw Lokalnych, tel. 32 6702014



§ 2

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci ze szkół podstawowych z miasta Zawiercie, które

biorą  udział  w konkursie  za  pośrednictwem szkół,  do  których uczęszczają.  W konkursie

mogą brać również udział uczestnicy indywidualni.

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas I - III szkół podstawowych.

§ 3

Procedura przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu

I. Termin i miejsce składania prac

1. Konkurs „Smacznie i zdrowo ze Społem” rozpoczyna się w dniu 03.06.2022 r.

2. Konkurs zostaje ogłoszony poprzez wysłanie informacji mailowej do szkół podstawowych z miasta

Zawiercie oraz poprzez zamieszczenie informacji o konkursie na stronie organizatora jak również 

na plakatach informacyjnych umieszczonych w placówkach organizatora i szkołach.

3. Termin składania prac upływa w dniu 14.06.2022 r. o godz. 15.00.

4. Prace można składać osobiście w placówce organizatora tj. sklep Centrum ul. Sikorskiego 22

(piętro i parter).

II. Wymagania dotyczące przygotowania prac

1. Prace plastyczne mogą przyjąć formę rysunku, wyklejanki, wycinanki, rysunku na szkle, itp. i 

winny mieć format A4 . Praca nie może być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją, figurą.

2. Praca ma przedstawiać zdrowe produkty, które można kupić w sklepach Społem, musi zawierać

hasło zachęcające wszystkich do zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. Prace nie 

zawierające hasła będą dyskwalifikowane.

3. Praca musi być pracą własną, indywidualną dziecka, nigdzie wcześniej nie publikowaną i 

nie przedstawianą w innych konkursach.

4. Każda szkoła może złożyć na konkurs dowolną liczbę prac indywidualnych, każde dziecko biorące



udział w konkursie może przygotować tylko jedną pracę.

5. Prace na konkurs składane w imieniu dzieci przez szkoły powinny być przygotowywane na 

terenie placówek.

III. Warunki obligatoryjne udziału w konkursie

1. Wszystkie prace składane na konkurs powinny być na odwrocie opisane w sposób podany

w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. Prace nie posiadające opisu, nie będą mogły wziąć udziału

w konkursie ze względu na brak możliwości identyfikacji twórcy.

2. Szkoła wraz z pracami winna przekazać do organizatora zgodę na uczestnictwo w konkursie 

każdego dziecka, zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie pracy plastycznej 

i wizerunku dziecka do promocji podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. Brak takiej zgody 

będzie skutkował odrzuceniem pracy plastycznej danego dziecka. Wzór zgody stanowi załącznik nr 

2 do regulaminu.

IV. Ocena prac

1. Oceny prac dokona komisja w składzie przedstawiciela PSS Społem Zawiercie, przedstawiciela 

Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz przedstawiciela ARK Jobs Sp. z o.o.

2. Ostateczna ocena prac nastąpi dnia 15.06.2022 r. 

3. Szkoły oraz uczestnicy indywidualni zostaną niezwłocznie poinformowani o wynikach telefonicznie.

4. Wyniki zostaną też zamieszczone na protokole z oceny dostępnym do wglądu uczestniczącym

w konkursie szkołom w siedzibie organizatora.

5. Zebrane prace zostaną ocenione wg. następujących kryteriów merytorycznych:

- zgodność z tematem konkursu,

- walory edukacyjne załączonego hasła promującego zdrowe odżywianie,

- oryginalność i pomysłowość,

- estetyka wykonania,

- walory artystyczne,

- samodzielność wykonania.



6. Do oceny nie zostaną dopuszczone prace nie spełniające warunków obligatoryjnych udziału,

o których mowa w pkt. III regulaminu oraz pkt. IV.

7. Organizator dokona oceny prac przyznając nagrodę rzeczową za I miejsce.

8. Organizator przewiduje przyznanie 30 nagród dodatkowych autorom wyróżnionych prac - ogólnie.

9. Przyznane zostaną również trzy wyróżnienia od organizatorów ARK, Społem oraz CIL.

10. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

11. Miejsce i godzina wręczenia nagród zostanie podana z wynikami konkursu.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Oferent zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.


