
 

Regulamin konkursu  

 Zabawy na sniegu  

w ramach 

Programu Promocji Zdrowia 

„Dbam o zdrowie”  

 

 

Organizatorem Konkursu są autorki Programu:  

Beata Nowakowska & Iwona Bugajniak  

  

1. Celem Konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną oraz 

rozpowszechnianie aktywnego wypoczynku w oparciu o odpowiedzialność indywidualną oraz wolny 

wybór; bezpieczeństwo i wychowanie do odpowiedzialności za swoje zdrowie. 

2. Adresatem Konkursu są uczniowie klas I-VIII 

3. Konkurs rozpoczyna się 19 stycznia 2021r., a kończy 31 stycznia 2021r. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie prac do dnia  

31 stycznia 2021r. na adres mailowy sp23rudasl@wp.pl lub korzystając z platformy Teams 

do organizatorów jako załącznik, w temacie proszę napisać „konkurs zabawy na śniegu”. 

5. Prace - zdjęcia lub film muszą być zgodne z tematem: „Zabawy na śniegu” i muszą 

przedstawiać Ucznia, który aktywnie spędza czas na śniegu zachowując zasady 

bezpieczeństwa! 

6. Prace muszą być przygotowywane indywidualnie. Nie zezwala się stosowania fotomontaży 

polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z  różnych plików. 

7. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi  

i nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs  

jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym . 

8. Prace konkursowe – zdjęcia lub film uczestnik Konkursu oddaje w wersji elektronicznej. 

9. Uczestnik może przysłać maksymalnie*: 

a) dwa zdjęcia, 

b) jedno zdjęcie i jeden film, 

c) jeden film. 

*należy wybrać jedną z ww. opcji 

10.  Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć  nie mniej 

niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB. Film o max długości 3 min. 
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11.  W treści wiadomości e-mail należy umieścić: imię i nazwisko autora oraz hasło 

promujące zdrowy i bezpieczny wypoczynek  (w przypadku filmu hasło może być 

nagrane). 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lutego  2021r. na stronie www.sp23.pl 

13. Decyzja Jury Konkursowego są ostateczne .  

14. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem uczestnika,  

że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich i wyrażeniem zgody na publikację jego 

pracy i przetwarzaniem  jego danych w związku z  uczestnictwem w Konkursie. 
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