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   Regulamin konkursu plastycznego "Walentynka dla serca" 

 

 

§1. Cele konkursu  
a) Promowanie zdrowego trybu życia, pozytywnych postaw i działań na rzecz własnego zdrowia i 

zdrowia najbliższych. Profilaktyka chorób serca. 

b) Kształtowanie zdrowego stylu życia w rodzinach.  

c) Rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. 

d) Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci. 

e) Zachęta do kreatywnego spędzania czasu.  

§2. Organizator konkursu 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, ul. Fabryczna 1, 05-500 

Piaseczno. 
 

§3. Założenia organizacyjne  
a) Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A3 lub 

A4, pokazującej sposoby dbania o serce. 

b) Zdjęcie pracy plastycznej należy umieści w komentarzu pod postem konkursowym na facebooku 

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie. 

c) Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko. 

d) Termin publikacji zdjęć prac plastycznych upływa 14.02.2021 r., o godz. 23:00. 

e) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację zdjęć prac plastycznych  

oraz na cyfrowe przetworzenie i ich publikację na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych Organizatora.  

     §4. Kryteria oceny  
a) Zgodność z wytycznymi Organizatora. 

b) Pomysłowość, oryginalność w ujęciu tematu. 

 

     §5. Rozstrzygnięcie konkursu  
Laureaci zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną, najpóźniej do dnia 16.02.2021 r. 

Lista laureatów zostanie także zamieszczona na stronach i/lub kanałach społecznościowych 

Organizatora. 

 

     §6. Nagrody  
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. W dwóch kategoriach. Kategoria nr 1 - nagroda 

internautów. Zdjęcie pracy plastycznej, które uzyska najwięcej polubień. Kategoria nr 2 - nagroda 

Organizatora.  

 

     §7. Postanowienia końcowe  
a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.  

b) Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji, rozstrzygać 

będzie Organizator. 

 
 

 

UWAGA! 
Publikacja zdjęć  na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników oraz Opiekunów na 

przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora –  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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