
 

                                                                                                                                 
    

     REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

    w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu 

 

 

1. Postanowienia ogólne. 

▪ Hasło konkursu:       „Nie pal przy mnie, proszę” 

▪ Organizator:              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie    

 

2. Uczestnicy konkursu 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II i III szkół podstawowych na terenie powiatu 

tarnowskiego. 

 

3. Cel konkursu 

 

Głównym celem konkursu jest kształtowanie u dzieci i rodziców postaw odpowiedzialności za 

własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane 

z biernym paleniem.  

Cele szczegółowe: 

▪ Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości palenia, 

▪ kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, 

▪ wykształcenie u dzieci asertywności  

▪ uświadamianie rodziców i opiekunów dzieci o szkodliwym wpływie czynnego i biernego 

palenia tytoniu na zdrowie  

 

4. Zakres tematyczny 

 

Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do profilaktyki antytytoniowej, ograniczania 

palenia tytoniu, wpływu palenia tytoniu na zdrowie. 

 

5. Zasady przeprowadzenia konkursu 

 

▪ Zadania dla uczestników konkursu: 

Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane: 

− w technikach: malarstwo, rysunek, wycinanki, kolaż (płaski) 

− format: A-3, A-4, 

− materiał: papier, karton (mogą być kolorowe). 

Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę ( prace zbiorowe nie będą rozpatrywane) 

 

 

 

 



 

▪ Czas trwania konkursu: 

− etap I - szkolny: do 19 listopada 2021 r., 

− etap II- powiatowy: dostarczenie prac do PSSE do 26 listopada 2021 r. 

 

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie https://www.gov.pl/web/psse-tarnow, nastąpi w terminie 

do dnia 6 grudnia 2021 r.  

 

▪ Sposób przekazania prac: osobiście lub przesyłką 

− dyrekcja szkoły zobowiązana jest przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologiczne w Tarnowiej, zwanej dalej PSSE, jedną najlepszą pracę 

wyłonioną na etapie szkolnym do 26 listopada 2021 r.  

▪ Adres, na który należy dostarczyć prace konkursowe: 

PSSE w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów 

▪ Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu oraz ich zadania:  

− na poziomie szkolnym: wyboru prac, które zostaną przekazane do PSSE dokonuje 

szkolna komisja konkursowa 

− na poziomie powiatowym: wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja 

konkursowa PSSE w Tarnowie  

 

▪ Sposób opisania prac konkursowych:  

Prace konkursowe  na odwrocie muszą zawierać informacje dotyczące uczestnika konkursu (imię i 

nazwisko ucznia, klasa; nazwa szkoły wraz z adresem i numerem telefonu; imię i nazwisko 

opiekuna szkolnego). 

Do każdej pracy konkursowej przekazanej do PSSE należy dołączyć oświadczenie (Załącznik  

Nr 1 do Regulaminu). 

 

6. Kryteria oceny 

Prace oceniane będą pod względem: 

 

− zgodności z tematem, tj. przekazanych treści związanych ze szkodliwym wpływem 

czynnego i biernego palenia na zdrowie,  

− komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy, 

− estetyki pracy 

 

7. Skład komisji konkursowej 

▪ W skład komisji konkursowej na szkolnym etapie konkursu wchodzą minimum 3 osoby, np.: 

plastyk, pielęgniarka środowiska szkolnego, dyrektor szkoły 

▪ W skład komisji na poziomie powiatu wchodzą minimum 3 osoby, m.in.: Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, pracownicy pionu Higieny Dzieci, Młodzieży i 

Promocji Zdrowia (koordynatorzy powiatowi)  

 

 

 

 

 



 

 

8. Zasady nagradzania 

− etap szkolny - uzależnione od możliwości finansowych dyrekcji szkoły/ 

przedszkola; proponuje się zorganizowanie wystawy zwycięskich prac 

konkursowych, 

− etap powiatowy: nagrody rzeczowe dla miejsc I, II, III oraz dyplomy uznania i 

upominek dla każdego z uczestników 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do 

zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad 

komisji konkursowej. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość 

pieniężną. 

Ogłoszenie wyników etapu powiatowego konkursu odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. na stronie 

internetowej https://www.gov.pl/web/psse-tarnow.  

Po ogłoszeniu wyników nagrody będą mogły być odbierane przez opiekuna bezpośrednio w PSSE  

w Tarnowie. Zasady odbioru nagrody zostaną uzgodnione z opiekunami szkolnymi dziecka. 

 

9. Informacja 

- Załącznik Nr 1 „Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na 

udział w konkursie”. 

Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

organizatora konkursu. 
 

https://www.gov.pl/web/psse-tarnow

