
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA SPOT  

„POZYTYWNIE SPĘDZAMY WSPÓLNY CZAS- CZAS BEZ UZALEŻNIEŃ” 

 

I. Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa cel, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie 

plastycznym pt. „Pozytywnie spędzamy wspólny czas- czas bez uzależnień”. 

2. Organizatorem konkursu jest Centrum Usług Społecznych w Resku. 

3. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie 

organizatora www.cus.resko.pl 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w konkursie.  

5. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 

2025. 

 

II. Cele konkursu 

1. Aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu 

i innych środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków  

i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych. 

3. Promowanie profilaktycznych aspektów więzi międzyludzkich (rodzinnych, 

przyjacielskich). 

4. Promowanie wartości wspólnie spędzanego czasu oraz rozpowszechnianie faktu, 

że dobre relacje międzyludzkie stanowią ważny czynnik chroniący przed uzależnieniami. 

5. Uwrażliwienie społeczności lokalnej na współczesne problemy i zagrożenia będące 

efektem braku więzi międzyludzkich i czasu dla siebie nawzajem. 

6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami. 

7. Zainspirowanie środowiska w zakresie działań ograniczających niepokojące zjawiska. 

http://www.cus.resko.pl/


 

 

8. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych oraz wskazanie na wartość jaką 

stanowi pomoc drugiego człowieka w przezwyciężaniu trudności życiowych. 

 

 

III. Zasady uczestnictwa  

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy 

Resko. 

2. Temat pracy: „Pozytywnie spędzamy wspólny czas- czas bez uzależnień”. 

3. Spot może być przygotowany w dowolnej formie (np. animacja komputerowa, plansze 

i głos lektora, udział rówieśników w roli aktorów itd.). 

4. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi 

być zgodna z normami obyczajowymi. 

5. Uczestnik lub grupa uczestników (max. 3 osoby może zgłosić tylko jeden film). 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada 

pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do spotu. 

7. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą zapisy o prawie autorskim 

i prawie do wizerunku. W przypadku uczestników nieletnich dołącza się oświadczenie 

podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział 

w konkursie. 

8. Dane osobowe uczestników wykorzystane będą wyłącznie do celów konkursu 

i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania wszystkich prac i ich 

późniejszego nieodpłatnego wykorzystania do celów informacyjno - edukacyjnych 

oraz publikacji zdjęć, imion i nazwisk laureatów. 

 

IV. Czas trwania: od 17.11.2022 r. do 09.12.2022 r. 

 

1. Prace wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową należy złożyć do 09.12.2022 r. 

w budynku Centrum Usług Społecznych w Resku przy ul. Bohaterów 

Monte Cassino 9. 

 

 

 



 

 

V. Kryteria oceny 

 
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja. 

2. Ocenie podlegać będzie oryginalność, indywidualność i twórczy charakter 

wypowiedzi, poprawność techniczna. 

3. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie lub zostaną 

dostarczone po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Decyzja Komisji jest niepodważalna. 

 

 

VI. Nagrody dla laureatów 

 
1. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów 

(I, II, III miejsce). 

2. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

3. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej 

i profilu społecznościowym organizatora. 

4. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród uczestnicy i laureaci konkursu 

powiadomieni zostaną telefonicznie. 

 

 

 

 


