Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2016
Wójta Gminy Bierawa z dnia 22.09.2016 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pod hasłem
„Zdrowie psychiczne – czym jest i jak o nie dbać?”
§ 1.
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Bierawa.
2. Cele konkursu:
1) promocja zdrowia psychicznego i postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży;
2) zachęcenie uczestników i szerszej grupy mieszkańców do zainteresowania się własnym
zdrowiem psychicznym;
3) celebracja Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Gminie Bierawa.
§ 2.
Określa się następujące warunki konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów.
2. Nagradzane będą prace uczniów według następujących kategorii:
1) uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej;
2) uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej;
3) uczniowie klas I-III Gimnazjum.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace w postaci plakatu.
4. Rozmiar oraz forma wykonania – dowolna.
5. Prace należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy bądź nadsyłać drogą pocztową
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2016 r.
6. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: dane osobowe (imię, nazwisko,
adres, wiek, klasa (kategoria), tel. kontaktowy i adres poczty internetowej.
7. Termin składania prac upływa z dniem 10 października 2016 r.
8. Złożone prace nie będą zwracane.
9. Powołana przez Wójta Gminy Bierawa Komisja przyzna I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz
ewentualne wyróżnienia.
10. Prace oceniane będą pod względem estetyki, zgodności z tematem i ideą konkursu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji prac o treści niezgodnej z tematem lub
budzącej zastrzeżenia ze strony organizatora bądź Komisji.
12. Prace będą eksponowane w formie wystawy w szkołach biorących udział w konkursie, Urzędzie
Gminy, w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy oraz w placówce Caritas.
13. Wręczenie nagród nastąpi podczas szkolnych apeli okolicznościowych w listopadzie 2016 r.
14. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz rozdaniu nagród telefonicznie bądź
pisemnie.
15. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod numerem telefonu 77 4872 266
wew. 106 oraz na adres mailowy: katarzyna.kostka@bierawa.pl

