REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
ZDROWIE W GŁOWIE – czym jest dla mnie zdrowie psychiczne ?
Cele konkursu:
1. Popularyzowanie wiedzy o zdrowiu psychicznym wśród młodzieży.
2. Zachęcenie młodzieży do czynnego udziału w promocji zdrowia psychicznego.
Organizator konkursu:
Mazowieckie Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o., 05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1.
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Pani Aldona Żołyńska, tel. 22 390-08-50.
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów klas V i VII szkół podstawowych oraz uczniów klas
gimnazjalnych.
2. Przedmiotem konkursu są prace indywidualne, własne, nie zawierające gotowych elementów, nigdzie
wcześniej nie publikowane.
3. Na odwrocie prac powinno znajdować się imię i nazwisko autora, klasa oraz nazwa szkoły.
4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U.
Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
5. Prace nagrodzone oraz pozostałe prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w
siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.
Format pracy: prace płaskie (plakat), nie mniejsze, niż A4 i nie większe, niż A1.
Technika wykonania prac: dowolna
Ocena prac konkursowych:
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
I. uczniowie klas V-VII szkół podstawowych
II. uczniowie klas gimnazjalnych
Kryteria oceny prac:
1. Trafność doboru tematyki pracy.
2. Jakość wykonania.
3. Oryginalność.
4. Stopień trudności wykonania.
Ogłoszenie wyników konkursu:
O wynikach konkursu oraz miejscu i terminie wręczenia nagród zostaną powiadomione szkoły laureatów
(mailem lub telefonicznie).
Nagrody główne i wyróżnienia:
Uczniowie klas V-VII szkół podstawowych:
I miejsce: głośnik bezprzewodowy, słuchawki
II miejsce: głośnik bezprzewodowy
III miejsce: plecak
Wyróżnienia: 10 zestawów artykułów plastycznych.

Uczniowie klas gimnazjalnych:
I miejsce: głośnik bezprzewodowy, słuchawki
II miejsce: głośnik bezprzewodowy
III miejsce: plecak
Wyróżnienia: 10 książek + gadżety.

Czas trwania konkursu, termin i miejsce składania prac:
Konkurs trwa od dnia 12.09.2017 r. do dnia 06.10.2017 r.
Prace należy składać w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o.,
05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1 do dnia 06.10.2017 r.

