
 

Regulamin Konkursu na opracowanie projektu ulotki informującej  
o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy.  
 
 

1. Organizator konkursu 
 

Organizatorem konkursu na opracowanie ulotki informującej o negatywnych skutkach 
zażywania dopalaczy jest Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach.  
 

2. Przedmiot konkursu  
 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu ulotki skierowanej do młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zawierającej podstawowe informacje na temat 
dopalaczy, ich wpływu na zdrowie, negatywnych skutków ich zażywania, uzależnieo.  

 
3. Warunki uczestnictwa w konkursie  

 
Do konkursu mogą przystąpid osoby, które:  
− uczęszczają do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie gminy 
Niepołomice, 
− dostarczyły prace zgodnie z wymaganiami, o których mowa w dalszej części 
regulaminu konkursu.  
− dostarczyły wraz z projektem ulotki wypełnioną kartę zgłoszenia konkursowego, 
która stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.  
− uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 
− konkurs skierowany jest do osób indywidualnych. Prace zbiorowe nie będą brane 
pod uwagę.  
 
 

4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt:  
 

    − projekty prac konkursowych należy dostarczyd na planszy formatu A4, najlepiej by 
projekt przygotowany był w formacie A4 i składany na 3 części. Należy również 
dołączyd projekt na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD, w formacie PDF 300 DPI 
rozmiar A4 lub JPG 300 DPI rozmiar A4. 

   − każda praca konkursowa musi się znajdowad w zamkniętym opakowaniu oznaczonym 
danymi autora oraz dopiskiem „Konkurs –ulotka przeciw dopalaczom”. Opisaną 
pracę konkursową wraz z  kartą zgłoszenia konkursowego (do pobrania na stronie 
internetowej www.niepolomice.eu) należy umieścid w kopercie.  
 

5. Miejsce i termin składania prac konkursowych  
 

   − prace konkursowe należy złożyd osobiście do dnia 30 listopada 2010 roku do godz. 
16.00 w Referacie Promocji Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, ul. Zamkowa 5. 

  − prace konkursowe, nie spełniające wymagao, o których mowa w Regulaminie 
konkursu lub dostarczone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5 regulaminu, 
nie będą podlegały ocenie Jury.  

http://www.niepolomice.eu/


 
6. Kryteria oceny prac konkursowych  
Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z pięciu 
członków w składzie:  

− Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice  
− Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Uzależnieo 
− Komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach 
− Kierownik Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach 
− Członek Lokalnej Grupy Działania w Niepołomicach  

 
Jury dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami:  
 

− edukacyjny charakter ulotki, 
 
− estetyka, oryginalnośd, innowacyjny charakter projektu, skuteczny przekaz, 

ciekawa, bogata treśd,  
 
i wskazuje uczestników, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w pkt 7 
regulaminu konkursu.  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznawania głównej nagrody w przypadku, 
gdy żadna z prac nie osiągnie zadowalającego poziomu. 

 
7. Nagrody  

− Jury przyzna nagrody dla zwycięzców:  
I miejsce – laptop marki Compaq, model Presario CQ62, z oprogramowaniem 
Windows 7 oraz wydruk i rozprowadzenie zwycięskiej ulotki na terenie gminy 
Niepołomice, a także opublikowanie ww. pracy na stronie internetowej 
www.niepolomice.eu.  
 
 II i III miejsce - nagrody pocieszenia.  
 

8. Rozstrzygnięcie konkursu  
− planowana data ogłoszenia wyników to 15 grudnia 2010 roku.  
− wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

www.niepolomice.eu 
− autor  nagrodzonej pracy zostanie poinformowany o zwycięstwie.  
 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści ulotki. 

 

 


