
 

 

REGULAMIN 

 

konkursu na SPOT i KOMIKS pod tytułem 

 

”DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE” 

 
 

1. Postanowienia ogólne: 

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie SPOTU lub stworzenia 

KOMIKSU zwanego dalej pracą konkursową na temat profilaktyki ukierunkowanej                    

na przeciwdziałanie używania tzw. dopalaczy, pod tytułem Dopalacze niszczą życie. 

 

2. Organizator konkursu: 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach 

 

3. Partnerzy: 

a. Starostwo Powiatowe w Szamotułach 

b. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrorogu 

c. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrzycku 

d. Miejska  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrzycku 

e. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaźmierzu 

f. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach 

g. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wronkach 

h. Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach 

i) Urząd Gminy w Dusznikach 

 

4. Cel konkursu: 

a. uświadomienie zagrożeń związanych z zażywaniem tzw. dopalaczy i narkotyków, 

b. promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów; 

c. kształtowanie i umacnianie postaw asertywnych wobec zagrożeń związanych                                

z narkotykami i dopalaczami, 

d. wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

 



5. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a. konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas 1-4 

ponadpodstawowych z terenu powiatu szamotulskiego, zwanych dalej uczestnikami 

b. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie, poprzez przekazanie ich 

do Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w terminie do 15 listopada 2019 r. 

c. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające 

praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane, 

d. uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi                   

w niniejszym regulaminie wymogami technicznymi. 

 

6. Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac: 

a. Konkurs odbywa się w okresie: 04.10.2019 r. – 15.11.2019 r. 

b. Prace konkursowe (z dopiskiem Dopalacze niszczą życie – SPOT lub KOMIKS) należy 

kierować: do Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach ul. Polna 3, 64-500 

c. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w marcu 2020 roku 

 

7. Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych: 

a. Praca konkursowa na SPOT jest przekazywana przez uczestnika  w wersji elektronicznej - 

na płycie CD/DVD - w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie 

do  kampanii medialnej, w zamkniętej kopercie, 

b. Praca konkursowa na KOMIKS może być przekazana w wersji papierowej lub 

elektronicznej na płycie CD/DVD 

c. Spot nie może przekraczać 90 sekund. Spoty trwające powyżej 90 sekund nie zostaną 

zakwalifikowane do Konkursu. 

d. Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu 

komórkowego, aparatu fotograficznego itp., w postaci jednego pliku video – praca 

jednoosobowa. 

e. Komiks powinien być wykonany dowolną techniką – np. ołówek, kredka, tusz, wyklejanka, 

prace komputerowe (formatu MINIMUM A3) praca jednoosobowa 

f. Praca konkursowa musi być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika i umieszczona 

w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię                 

i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również 

oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 



8. Zasady oceny prac: 

a. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez Uczestnika. 

b. Ocenie podlegać będzie: 

- zgodność pracy z regulaminem, 

- czytelność przekazu, 

- pomysłowość i kreatywność, 

- poprawność merytoryczna. 

 

9. Wykaz załączników: 

a. załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa komiks, 

b. załącznik nr 2 - karta zgłoszeniowa spot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator konkursu: 

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach 

 

Współorganizatorzy: 

 

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ostrorogu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wronkach, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrzycku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Obrzycku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaźmierzu, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Dusznikach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1      ..................................................(miejscowość, data) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

na konkurs pt. „Dopalacze niszczą życie” - komiks 

 

1. INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM 

IMIĘ I NAZWISKO, WIEK................................................................................ 

ADRES ZAMIESZKANIA................................................................................. 

TEL. KONTAKTOWY........................................................................................ 

E- MAIL........................................................................................................... 

SZKOŁA:NAZWA/ADRES/KLASA 

................................................................................................................................................................

............................ 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

........................................................................................................................ 
 

1 . Oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą, a praca jest moim osobistym projektem i nie narusza praw 
autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2 . Zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN Konkursu pod hasłem : „Dopalacze niszczą życie”. 
3 . Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby 
realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

 

 

 

.............................................................................................. 

(podpis zgłaszającego) 

 

 

 
.............................................................................................. 

(podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2       .................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

na konkurs pt. „Dopalacze niszczą życie” - spot 

 

1. INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM 

IMIĘ I NAZWISKO, WIEK................................................................................ 

ADRES ZAMIESZKANIA................................................................................. 

TEL. KONTAKTOWY........................................................................................ 

E- MAIL........................................................................................................... 

SZKOŁA:NAZWA/ADRES/KLASA 

................................................................................................................................................................

............................ 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

........................................................................................................................ 
 

1 . Oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą, a praca jest moim osobistym projektem i nie narusza praw 
autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2 . Zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN Konkursu pod hasłem : „Dopalacze niszczą życie”. 
3 . Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby 
realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

 

 

 

.............................................................................................. 

(podpis zgłaszającego) 

 

 

 
.............................................................................................. 

(podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

Organizator: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach 

 

 

 


