
REGULAMIN

wojewódzkiego kon ku rsu profi Ia ktycznego d la uczni ów
z niepe|nosprawnościę intelektualnq

,,Wybieram zdrowie - wybieram Życie,,
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Postanowienia ogólne

1. Regulamin okreś|a warunki i zasady konkursu pn. ,,Wybieram zdrowie - wybieram Życie,,

(zwanego dalej ,,Konkursem") na plakat lub folder profi laktyczny. Konkurs jest

organizowany W ramach działań wzmacniajqcych bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

f. organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorski Kurator oświaty z siedzibq
w Bydgoszczy 85-066, u|. Konarskiego L-3 oraz Zespót Szkół Specja|nych nr 1 z siedzibq
w Świeciu 86.].05, u|. Paderewskiego 5a (zwani da|ej ,,organizatorami,,).

3. Celem Konkursu jest:

a) rozwijanie uzdo|nień i pasji dzieci i młodzieży z niepetnosprawnościq inte|ektuaInq;
b) zaangażowanie dzieci i mtodzieży do tworzenia autorskich projektów

z wykorzystaniem dostępnych środków, w tym nowoczesnych techno|ogii, którymi
interesujq się mtodzi Iudzie;

c) promowanie zdrowego sty|u ŻYcia;
d) aktywizacja środowisk szkoInych W zakresie przeciwdziałania zjawiskom

patologicznym;
J 

e) profilaktyka uza|eżnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży;
f) ksztattowanie wtaściwej postawy wobec su bstancji psychoaktywnych;
g) zwiększenie świadomości uczniów w zakresie następstw wczesnego picia a|koholu,

palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopa|aczy oraz napojów
energetycznych;

h) łamanie btędnych przekonań i stereotypów na temat zażywania środków
psychoaktywnych;

i) ksztattowanie u dzieci i młodzieży dojrzatej postawy wobec siebie i wtasnego życia
oraz rozwijanie pozwywnego, reaIistycznego obrazu siebie, swoich możliwości
i zdoIności;

j) promowanie osiqgnięć uczniów, podniesienie ich samooceny.

4. Konkurs ma charakter regiona|ny (województwo kujawsko-pomorskie).
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Uczestnicy

Uczestnikami Konkursu mogq być uczniowie następujQcych placówek oświatowych
województwa kujawsko-pomorskiego, z podziatem na kategorie wiekowe:

a) pierwsza kategoria: uczniowie klas l- lll szkoty podstawowej;
b) druga kategoria: uczniowie k|as |V - V| szkoĘ podstawowej;
c) trzecia kategoria: uczniowie szkót gimnazjalnych;
d ) czwarta kategoria : uczn iowie zespotów ed u kacyjno-terapeutycznych;
e) piqta kategoria: uczniowie szkót ponadgimnazja|nych oraz szkół przysposabiajqcych

do pracy.

P|acówka oświatowa biorqca udział w Konkursie jest reprezentowana przez maksymaInie
trzech uczestników z danego typu szkoły |ub/i p|acówki. Każdy uczestnik musi mieć
opiekuna. opiekun będzie sprawował nadzór nad uczniami. W przypadku osób
niepetnoletnich, biorqcych udziat W Konkursie, wymagana jest zgoda i podpis
rodzica/opiekuna prawnego, które naleiy zhoŻyć na oświadczeniu rodzica/opiekuna
prawnego, stanowiqcym załęcznik nr 1do niniejszego Regulaminu.
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Zgłoszenia

Praca konkursowa ma być wykonana indywidualnie, w formie plakatu |ub fo|deru
profilaktycznego, w dowo|nej technice i ma mieć na celu zwiększanie świadomości dzieci
i młodzieży w zakresie zagroŻeń ptynqcych z używania środków psychoaktywnych, ale też
do rozbudzenia ich zainteresowania wtasnym zdrowiem i rozwojem oraz ksztaftowania
poczucia odpowiedziaIności za bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych.

Placówki oświatowe dostarczajq organizatorom do 1 lutego 2ot6 r. osobiście
lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stemp|a pocztowego) opisane (zgodnie

z Wzorem stanowiqiym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) materiaty, wymienione
W ustępie L, Wraz z formularzem zgtoszeniowym, stanowlqcym załqcznik nr 3
do niniejszego Regu|aminu na następujqcy adres:

Zespót Szkół Specjalnych nr ]. w Świeciu
86-1o5 Świecie,
ul. Paderewskiego 5a

2.

L.

2.



te|./fax: (052) 33 300 86, z dopiskiem ,,Wybieram zdrowie - wybieram życie,,.
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Terminy

L. Dostarczenie prac konkursowych musi nastqpić do 1tutego 2ot6r.(ticzy się data stemp|a
pocztowego).

2. ogtoszenie wyników Konkursu na stronie Kuratorium oświaty w BydgoszczY oraz Zespotu
Szkót Specjalnych nr 1 w Świeciu nastqpi do 9 |utego 2016 r.

3. Wręczenie nagród nastqpi 19lutego 2oL6r., w ha|isportowo-Widowiskowej,,Łuczniczka,,
w Bydgoszczy, u|. Toruńska 59. Laureaci konkursu wraz z opiekunami dostanq imienne
zaproszenie na spotkanie podsumowujące konkurs, wystane na adres szkoły lub placówk!

.v 
wskazany w formu|arzu zgłoszeniowym (załącznlk nr 3 do niniejszego Regulaminu)

4. organizatorzy zastrzegajq sobie prawo do zmiany w/w terminów.
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Komisja Konkursowa

1. Zwycięzcy Konkursu zostanq wytonieni w drodze oceny dokonywanej przez Komisję
Konkursowq, powotan Ą przez organizatorów.

2. W sktad Komisji Konkursowejwchodzi:
a) czterech przedstawicieIi organizatorów;

+. b) dwóch przedstawicieli nauczycielidyplomowanych z uznanym dorobkiem
zawodowym,

c) artysta plastyk.

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych na podstawie następujqcych
kryteriów:
d) zgodność tematyki przekazanego p|akatu |ub fo|deru z tematykq Konkursu (0-1.0 pkt.);

e) atrakcyjność forńry przekazu pod wzg|ędem estetycznym (0.1.0 pkt.);
f) atrakcyjność formy przekazu pod względem technicznym (0-10 pkt.).
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Nagrody

L. W konkursie zostanQ przyznane nagrody i dyp|omy - indywidua|ne d|a każdego

z autorów nagrodzonych prac konkursowych oraz dyp|omy dla nauczycieli opiekunów

z p|acówek oświatowych, z których pochodzq laureaci.

2' Nagrody indywidualne d|a |aureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca

organizato r przyzna w następujqcych kategoriach wiekowych:

a) pierwsza kategoria: uczniowie klas l- lll szkoty podstawowej;

b) druga kategoria: uczniowie k|as lV - V| szkoĘ podstawowej;

c) trzecia kategoria: uczniowie szkót gimnazjalnych;

d ) czwa rta kategori a : uczn iowie zespotów ed u kacyj no-terapeutycznych;

e) piqta kategoria: uczniowie szkót ponadgimnazjalnych oraz szkół przysposabiajqcych

do pracy.

3. Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej:

a) Nagrody SpecjaInej Kujawsko-Pomorskiego Kuratora oświaty.

4. Nagrody zostana Wręczone |aureatom 19 |utego 2016 roku.

5. Za przyznane nagrody nie przystuguje ekwiwa|ent pieniężny. W przypadku gdy laureat

nie może odebrać nagrody osobiście, w jego zastępstwie może zrobić to opiekun |ub inny

przedstawiciel p!acówki oświatow ej, bqdź rodzic la u reata.

5z

Postanowienia końcowe

L. Koszty zwiqzane z nadsytaniem prac konkursowych ponoszq uczestnicy.

2, Materiaty zgłoszone do Konkursu nie mogq naruszać ogólnie przyjętych norm

obyczajowych, w tym dóbr osobistych osób trzecich zawierajqcych materiaĘ chronione

prawami wytqcznymi bez zgody osób uprawnionych (w tym prawami autorskimi).

3. Reprezentanci uczestników Konkursu, którzy nie spetniq któregokolwiek z wymogów

określonych w niniejszym Regulaminie zostanq zdyskwaIifikowani.
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4. organizatorzy nie ponosza odpowiedziaIności za uszkodzenia zgtoszonych prac
konkursowych, które nastqpity zprzvczvn od nich nieza|eżnych.

organizatorzy nie ponosza odpowiedzia|ności za prace konkursowe, które nie dotarły
w terminie, na skutek oko|iczności niezależnych od nich.

Prawo do wiqżqcej i ostatecznej interpretacji zapisów ReguIaminu przystuguje
Organizatorom.

7. organizatorzy mogQ dokonywać zmian w Regulaminie, które staję się obowiqzujqce
z chwi|q opub|ikowania ich na stronie internetowej Kuratorium oświaty w Bydgoszczy
i Zespotu Szkót Specja|nych nr ]. w Świeciu.

8. organizator zastrzega, że nie zwraca nadestanych prac konkursowych.

9. Uczestnicy wyrażajq zgodę na nieodptatne wykorzystanie przez organizatorów konkursu
nadestanych prac w dowolnym czasie, miejscu iformie.

10. Udziat W Konkursie ł4czy się z akceptacjq postanowień niniejszego Regu|aminu
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zgodnie
z ustawq z dnia 28 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.
926 z poźn. zm.). Dane osobowe uczestników Konkursu będq wykorzystywane wytqcznie
w ce|u wytonienia zwycięzców, przYznania nagród i upowszechniania dobrych praktyk.

11. Regu|amin wchodzi w życie z dniem ogtoszenia na stronie internetowej Kuratorium
oświaty w BydgoszczY oraz Zespotu Szkót Specjalnych nr ]. w świeciu

Dyrektor
Zespotu Szkót SpecjaInych nr 1

p.o. Kujawsko-Pomorskiego

,j:r.ffią-:.;
Matg


