
 

 

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Myję ręce, bo wiem więcej  

- Ty nam powiedz, czy wiesz więcej, jak należy dbać o ręce?” 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

§ 1 Organizator i współorganizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.  

2. Współorganizatorami konkursu są:  

 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie  

 Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne województwa warmińsko-mazurskiego. 
 

§ 2 Cele konkursu 

 Podniesienie poziomu wiedzy na temat znaczenia mycia rąk 

 Kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych 

 Propagowanie zdrowego stylu życia 
 

§ 3 Adresaci konkursu 

Adresatami konkursu są uczniowie klas I-III uczęszczający do szkół podstawowych województwa 

warmińsko-mazurskiego.  
 

§ 4 Założenia organizacyjne 

1. Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej uwzględniając znaczenie mycia 

rąk oraz nawiązując do tematyki jak, kiedy, dlaczego i w jakich sytuacjach powinniśmy myć ręce.  

2. Prace do konkursu zgłasza wyłącznie szkoła – maksymalnie trzy prace plastyczne z każdej placówki 

edukacyjnej.  

3. Prace należy przesłać w kopercie zaadresowanej do właściwej terenowo Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Myję ręce, bo wiem więcej – Ty nam 

powiedz, czy wiesz więcej, jak należy dbać o ręce?”. 



4. Prace należy opisać według następującego wzoru: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa 

instytucji/adres;  

5. Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć czytelnie wypełnione „Oświadczenie opiekunów 

prawnych uczestnika niepełnoletniego w związku z udziałem w konkursie plastycznym „Myję ręce, 

bo wiem więcej – Ty nam powiedz, czy wiesz więcej, jak należy dbać o ręce?” (załącznik nr 1). Prace 

bez załączonych oświadczeń nie będą podlegały ocenie. 

6. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne województwa warmińsko-mazurskiego przekazują 

do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 3 wybrane prace. 

7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

8. Prace konkursowe muszą być: 

 wykonane samodzielnie,  

 niepublikowane wcześniej,  

 nie przedstawiane na innych konkursach. 

9. Prace w formacie A3 mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 
 

§ 5 Termin konkursu 

1. Prace plastyczne należy przesłać do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej do dnia 14 kwietnia 2023 r.  

2. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne przesyłają prace do WSSE w Olsztynie do dnia                           

21 kwietnia 2023 r. 
 

§ 6 Ocena prac konkursowych 

 1. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone 

w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej 

ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.  

2. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie 

z regulaminem nie będą oceniane.  

3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli 

organizatorów konkursu, która oceni otrzymane prace biorąc pod uwagę:  

 zgodność pracy z tematem  

 jakość i estetyka wykonania 

 oryginalność i pomysłowość  

 walory plastyczne  

 



§ 7 Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie: https://www.gov.pl/web/wsse-olsztyn do 28 kwietnia 2023 

roku.  

2. Przedstawiciele ustawowi zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach, terminie, sposobie 

i miejscu wręczenia nagród. 

 

§ 8 Nagrody główne 

1. Organizator konkursu zapewnia nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc. Zwycięzcom 

zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości: 

       I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł , III miejsce -200 zł 

 

 

§ 9 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenie do 

konkursu powstałe bez winy organizatora.  

3. Prace zgłoszone do konkursu mogą być wykorzystane przez organizatorów konkursu do celów 

niekomercyjnych.  

4. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w regulaminie rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

 

 

 


