
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2021 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie organizacji Gminnego Konkursu Plastycznego 
„Uzależnienia ograniczają marzenia” i powołania komisji do jego rozstrzygnięcia 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tj. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) zarządzam co następuje: 

§ 1. Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
i Mieście Tuliszków na rok 2021. z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Tuliszkowie ogłaszam Gminny Konkurs Plastyczny „Uzależnienia ograniczają marzenia” . 

§ 2. Rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

§ 3. Komisja dokona oceny występów konkursowych biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem 
i techniką wykonania, innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu, estetyka, staranność 
i samodzielność wykonania, ogólne wrażenie przekazu. 

§ 4. Regulamin konkursu i prac komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Gminy i Miasta 
Tuliszków 

 
 

Krzysztof Roman 
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     Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.104.2021 

     Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków 

     z dnia 09 listopada 2021r. 

 

 

REGULAMIN  

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Uzależnienia ograniczają marzenia” 

 

Organizatorzy konkursu: Gmina i Miasto Tuliszków 

 

Cele konkursu: 

1. Zwiększanie świadomości społecznej i edukowanie w zakresie problematyki  związanej ze 

spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz edukacja w zakresie 

szkód wynikających z uzależnień. 

2. Pokazanie problemu uzależnień oczyma dzieci i młodzieży. 

3. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie zdrowego stylu życia 

poprzez preferowanie twórczej aktywności. 

4. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów. 

 

Tematyka: 

„Uzależnienia ograniczają marzenia”  (pokazanie czy i w jakim stopniu uzależnienia wpływają 

na nasze życie, marzenia i codzienność, w jaki sposób je ograniczają). 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Adresatami konkursu są: dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu 

Gminy i Miasta Tuliszków. 

2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 

 

Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym; praca plastyczna w formacie A4 technika 

dowolna 

Kategoria II – uczniowie klas I-III; praca plastyczna w formacie A4 technika dowolna 

Kategoria III – uczniowie klas IV – VI; praca plastyczna w formacie A4 lub A3 technika 

kolażu (kolaż - technika plastyczna polegająca na komponowaniu obrazu z różnych 

materiałów) 

Kategoria IV – uczniowie klas VII – VIII; plakat w formacie A3 technika fotokolażu 

(fotokolaż - praca plastyczna, w której wykorzystuje się wiele zdjęć, by wykonać formę 

graficzną na dany temat, łącząc zdjęcia w jedną całość) 

 

3. Każdy uczestnik przygotowuje  jedną pracę. 

4. Każda szkoła/przedszkole może zgłosić maksymalnie 8 prac z każdej kategorii 

wiekowej. 

5. Autor pracy zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 

będącego zgodą na postanowienia zawarte w regulaminie konkursu (załącznik nr 1 do 

regulaminu). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AFF648D5-4977-4510-968B-639F6CAF88CE. Podpisany Strona 1



2 
 

6. Każda praca konkursowa powinna być opisana (Metryczka pracy – załącznik nr 2 do 

regulaminu). 

7. Szkoły/przedszkola do dnia 06 grudnia br. dostarczają prace uczniów do Punktu 

Informacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie lub  drogą pocztową na adres: 

 

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie 

Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1 

62 – 740 Tuliszków 

Z dopiskiem na kopercie: GMINNY  KONKURS PLASTYCZNY 

                             „Uzależnienia ograniczają marzenia” 

 

 

8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ich prezentowania w trakcie podsumowania 

konkursu, na stronie internetowej organizatorów oraz w mediach.  

10. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowanie wyników. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach konkursu wyłącznie 

osób nagrodzonych i wyróżnionych. 

 

Ocena prac konkursowych: 

1. Prace będą oceniane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Tuliszkowie w składzie co najmniej trzyosobowym, według następujących kryteriów: 

 zgodność pracy z tematem i techniką wykonania 

 innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu 

 estetyka, staranność i samodzielność wykonania 

 ogólne wrażenie przekazu 

2. Oceniając prace komisja  posługuje się Kartą oceny – załącznik nr 3 regulaminu. W 

przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwoje uczniów, komisja dokonuje 

losowania. 

3. W każdej kategorii komisja przyznaje po trzy nagrody. 

4. Komisja może przyznać także wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 

5. Ocena komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

Nagrody: 

1. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu po jego 

rozstrzygnięciu. 

2. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

3. Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu odbędzie się 10 grudnia br. w Urzędzie 

Gminy i Miasta w Tuliszkowie, sala 25  o godz. 15-tej. 

4. Termin oraz sposób wręczenia nagród może ulec zmianie ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju. 
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       Załącznik nr 1 do Regulaminu 

         

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI 

TREŚCI REGULAMINU KONKURSU 

 

 

Ja niżej podpisana/y* jako rodzic/prawny opiekun* korzystający z pełni władz 

rodzicielskich 

wobec………………………………………………………………………………………            

                                (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego
*
) 

 

udzielam niniejszej zgody na udział mojego dziecka/podopiecznego* (pozostającego pod 

moją prawną opieką) w Gminnym Konkursie Plastycznym „Uzależnienia ograniczają 

marzenia” i oświadczam,  że zapoznałam/em* się z Regulaminem ww. konkursu 

zorganizowanego przez Gminę i Miasto Tuliszków oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie. 

  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych 

osobowych dziecka/podopiecznego* dla celów niniejszego konkursu zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 rozporządzenie o ochronie danych).  

 Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i 

rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego
*
 oraz prac mojego 

dziecka/podopiecznego
*
 zgłoszonych na Gminny Konkurs Plastyczny „Uzależnienia 

ograniczają marzenia” w materiałach informacyjnych opracowywanych i 

upowszechnianych przez Organizatorów konkursu w zakresie realizacji konkursu, 

promocji, publikacji, wystawy pokonkursowej, ogólnodostępnej stronie internetowej 

Organizatorów konkursu (nieograniczone czasowo, bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania). Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Gmina i Miasto Tuliszków oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tuliszkowie. 

 

                         ……………………………….               ………………………………………                                     

              

                            (miejscowość i data)                 czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna*)  

                                      

 

*Niepotrzebne skreślić. 
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        Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

 

…………………………………., dn. …………………. 

 

 

 

 

 

/pieczątka szkoły/ 

 

METRYCZKA PRACY 

 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„UZALEŻNIENIA OGRANICZAJĄ MARZENIA” 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

KATEGORIA 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

e-mail/ NR TELEFONU 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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        Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

KARTA OCENY 

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 

„Uzależnienia ograniczają marzenia” 

 

Imię i Nazwisko uczestnika ……………………………………………………………. 

 

Nazwa szkoły/ przedszkola …………………………………………………………….. 

 

Kryteria Oceny: 

- zgodność pracy z tematem i techniką wykonania (0-5pkt) 

liczba przyznanych punktów ……………….. 

- innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu (0-5pkt) 

liczba przyznanych punktów ……………….. 

- estetyka, staranność i samodzielność wykonania (0-5pkt) 

liczba przyznanych punktów ……………….. 

- ogólne wrażenie przekazu (0-5pkt) 

liczba przyznanych punktów ……………….. 

 

Ogólna liczba uzyskanych punktów ………………. 

 

Podpis członka komisji:   ……………………………….. 
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