
                                                                                                             Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2021 
                                                                                                             Wójta Gminy Raciąż  
                                                                                                             z dnia  01.10.2021 

 
 
 

Regulamin Gminnego Plastycznego Konkursu Profilaktycznego p.n. 

 „Narkotyki- Gmina Raciąż Mówi Stop!” 

 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Raciąż oraz Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Raciąż. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII zamieszkałych na 
terenie gminy Raciąż. 

 

II. Cel główny konkursu 
 

1. Ukazanie walorów przyrodniczych Gminy Raciąż, które mogłyby 
konkurować z pokusą sięgnięcia po narkotyki. 

 

 
III. Pozostałe cele konkursu. 

 
1. Promocja stylu życia wolnego od narkotyków. 
2. Zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami. 
3. Zachęcanie młodzieży do własnych przemyśleń w zakresie  uzależnień. 
4. Promowanie pozytywnych norm i wartości. 
5. Kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji z 

rówieśnikami. 
6. Inspirowanie do tworzenia oryginalnych prac plastycznych promujących 

zdrowy styl życia. 

 

 



 
IV. Organizacja konkursu. 

 
1. Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie dowolną techniką 

plastyczną, format pracy A-3. 
2. Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną, każda 

praca powinna być opisana (Imię i Nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły). 
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu oraz z przekazaniem na rzecz organizatorów zgody 
na ekspozycję prac konkursowych, wykorzystanie nazwisk w akcjach 
informacyjnych, reklamowych, promocyjnych związanych z konkursem. 

4. Do formularza zgłoszenia (załącznik nr 1) należy załączyć oświadczenie o 
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 

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

6. Prace plastyczne będą oceniane przez powołaną Komisję Konkursową. 
7. Kryteria oceny: 

- zgodność pracy z tematyką 
- oryginalność wykonania 
- pomysłowość 
- czytelność przekazu 
- ogólne wrażenie estetyczne. 

8. Organizatorzy  przyznają dla laureatów konkursu  I, II i III miejsca nagrody 
rzeczowe. Przewidziane są również upominki i dyplomy za uczestnictwo 
w Konkursie. 

9. Nagrodzone prace plastyczne będą umieszczone w kalendarzu ściennym 
promującym gminę Raciąż na 2022 rok. 

10. Prace należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu 
ul. 11 Listopada 20, pokój nr 8, do dnia 29.10.2021r. 
11. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 05.11.2021r. 
12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w 

regulaminie. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Załącznik nr 1do Regulaminu 
 
 
 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 
 
 
 
Zgłoszenie do Gminnego Plastycznego Konkursu 
Profilaktycznego p.n. „ Narkotyki – Gmina Raciąż Mówi  Stop!” 

 

Dane uczestnika konkursu: 
 
…………………………………………………………………… 

imię, nazwisko, wiek autora pracy 
…………………………………………………………………… 

szkoła i klasa 
…………………………………………………………………… 

telefon kontaktowy lub e-mail 
…………………………………………………………………… 

imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna uczestnika 
 
 
 
 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Gminnego 
Plastycznego Konkursu Profilaktycznego oraz wyrażam zgodę na udział 
mojego dziecka w tym konkursie: 
 
 
…………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 
 

…………………………………………………………………… 
zamieszkały/ła 

 
i akceptuję Regulamin Konkursu. 
1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach 

informacyjno-promocyjnych związanych z konkursem 
profilaktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
przez organizatorów w celach promocyjno-informacyjnych. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
na potrzeby przeglądu oraz w celach informacyjno-promocyjnych 
związanych z Gminnym Plastycznym Konkursem Profilaktycznym 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.1781.) 

 

 

……………………………………… 
                                                                                     (data i podpis rodzica/opiekuna) 


