
 

Uwaga uczniowie klas 5 !!! 
Konkurs przeznaczony jest tylko dla Was. 

 

Piątoklasisto oto Twoje zadanie: 

Krok pierwszy: samodzielnie przygotuj fotografię promującą zdrowy 

styl życia wolny od palenia tytoniu  i inhalowania e-papierosów. 

Krok drugi: prześlij zdjęcie zapisane w formacie .JPG lub .PNG.                        

na adres: 

sp3biologia.przyroda@gmail.com 

w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 roku. 

Organizator konkursu dopuszcza komputerową obróbkę obrazu w programie 

graficznym oraz uzupełnienie fotografii o elementy graficzne. 

Zdjęcia można wykonać za pomocą dowolnego sprzętu do utrwalania (rejestracji) 

obrazów i dźwięków.  
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REGULAMIN 

konkursu na fotografię pod hasłem 

„PALIĆ, NIE PALIĆ - OTO JEST PYTANIE?”  

 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest 

pytanie?” nt. palenia tytoniu i/lub używania e-papierosów.  

2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Poznaniu.  

3. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno - 

epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.   

4. Partnerami konkursu są Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum 

Onkologii. 

I. Cel konkursu 

 propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od palenia tytoniu i inhalowania  

e- papierosów, 

 promowanie niepalenia i nieużywania e-papierosów szczególnie w środowisku 

młodzieży szkolnej. 

II.   Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany  jest  do  uczniów  klas  V  szkół  podstawowych województwa 

wielkopolskiego. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

2. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji 

drukowanej, niezamieszczone w Internecie i niezgłoszone do innych konkursów.   

Praca nie może reklamować produktów lub producentów, w szczególności nie może 

zawierać nazw handlowych leków, nazw i logotypów firm farmaceutycznych oraz ich 

produktów.  

3. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko prace, do których posiadają prawa 

autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem 

przygotowanych i przesłanych prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność za 

naruszenie praw osób trzecich.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy naruszającej postanowienia  

niniejszego regulaminu, a w szczególności naruszającego pkt.2 i 3. 



5. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.  

6. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. 

 

III. Ramy czasowe  

1. Etap szkolny                                       28.02.2022r.- 01.04.2022r. 

2. Etap powiatowy                                  04.04.2022r.- 29.04.2022r. 

3. Etap wojewódzki                                04.05.2022r.- 31.05.2022r. 

       4. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej    12.05.2022r. 

 

IV. Zasady przeprowadzenia konkursu 

Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie fotografii promującej zdrowy 

styl życia wolny od palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów. 

1. Zadania dla uczestników konkursu:  

 Wykonanie i przesłanie zdjęcia zapisanego w formacie .JPG lub .PNG.  Organizator 

konkursu dopuszcza komputerową obróbkę obrazu w programie graficznym oraz 

uzupełnienie fotografii o elementy graficzne. 

 Zdjęcia można wykonać za pomocą dowolnego sprzętu do utrwalania (rejestracji) 

obrazów i dźwięków.  

2.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

swoich prac przez organizatora konkursu do działań profilaktycznych i przetwarzania 

danych osobowych. 

 


