Regulamin konkursu
na HASŁO PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA

1. Organizator
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
tel. 52 376 18 85, 52 376 18 27, www.pwisbydgoszcz.pl
Współorganizator
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
85-090 Bydgoszcz
al. Powstaoców Wielkopolskich 7
2. Cel konkursu:
a) Wzrost zainteresowania uczniów zasadami zdrowego stylu życia, a tym samym
zwiększenie ich wiedzy i świadomości w powyższym zakresie.
b) Pozyskanie cennych pod względem edukacyjnym haseł promujących zasady
zdrowego stylu życia.
3. Adresaci i zasięg konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.
4. Ramy czasowe konkursu:
Konkurs trwa od 26.11.2018 roku do 12.12.2018 roku
Składanie / nadsyłanie prac konkursowych upływa z dniem 12 grudnia 2018 roku
(w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).
Prace należy dostarczyd lub nadesład do siedziby Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz.
Ogłoszenie wyników konkursu (imiona i nazwiska laureatów oraz nazwa szkoły)
nastąpi 17 grudnia 2018 roku na stronach internetowych Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy.

5. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa:
a) Do konkursu mogą byd nadsyłane hasła opracowane indywidualnie, nigdzie
nie publikowane.
b) Nadesłane hasła promujące zdrowy styl życia, stają się własnością Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Przystąpienie do konkursu
i złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przeniesieniem majątkowych
praw autorskich na organizatora oraz zgodą na publikowanie i udostępnianie
pracy w ramach działao oświatowo-zdrowotnych Paostwowej Inspekcji
Sanitarnej.
c) Do każdej pracy należy załączyd:
załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15 Głównego Inspektora Sanitarnego
(formularz F/IT/PT/PZ/01/02/02) - Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,
które nie ukooczyło 18 roku życia, na udział w konkursie,
załącznik Nr 2 - zgoda na wykorzystanie pracy konkursowej w pracy Inspekcji
Sanitarnej,
załącznik Nr 3 - zgoda na upublicznienie wizerunku uczestnika konkursu oraz
przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursu.
metryczkę zawierającą imię i nazwisko oraz wiek dziecka, adres i telefon szkoły.
d) Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, która
wyłoni trzech laureatów.
e) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
f) 18 grudnia 2018 roku, podczas akcji BEZPIECZEŃSTWO Z ŚW. MIKOŁAJEM,
organizowanej na Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy
(ul. Toruoska 59, 85-023 Bydgoszcz), nastąpi wręczenie równorzędnych nagród
trzem laureatom konkursu.
g) W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmian, może przerwad lub odwoład konkurs bez
podania przyczyny.
h) Organizator nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem
w konkursie.
i) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2018 roku i jest jedynym
dokumentem określającym zasady konkursu. Udział w konkursie jest
równoznaczny z akceptacją regulaminu.
j) Informacja o Administratorze danych osobowych znajduje się w załączniku Nr 1.

