
REGULAMIN KONKURSU
pt.: „Zdrowie to damska i męska rzecz” 

na prezentację multimedialną
w ramach Powiatowej Kampanii Profilaktycznej „Po prostu 

porozmawiaj” 2013

Regulamin dostępny na stronie internetowej: 
www.powiat.cieszyn.pl w kategorii "Starostwo", w zakładce "Promocja 
zdrowia"

PATRONAT HONOROWY: Aleksandra Trybuś, Poseł na Sejm RP

CELE:  
• upowszechnianie podstawowych zasad zdrowego stylu życia
• kreowanie przekonań prozdrowotnych
• edukacja w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom
• rozwijanie wyobraźni  - promocja młodych twórców

UCZESTNICY: 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu Powiatu Cieszyńskiego

ADRES ORGANIZATORA: 
Starostwo Powiatowe 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29
Biuro Promocji Zdrowia, pokój 216
Tel. 33 4777 216, kom. 534 967 028
e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl 

NAGRODY: 
rzeczowe i dyplomy, zgodnie z werdyktem Jury

WYMOGI – ZASADY: 
1. Uczestnicy  mają  prawo  zgłaszać  wyłącznie  1  pracę wykonaną 

samodzielnie, do której posiadają wszelkie prawa autorskie, w  formie 
prezentacji  multimedialnej  w programie  Microsoft  Office Power 
Point.

2. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest dostarczenie pracy w 
wersji elektronicznej na płytce CD oraz dostarczenie Załącznika 
do Regulaminu  z danymi  osobowymi  wraz  ze  zgodą 
rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) 
w wersji papierowej do Organizatora do dnia 12 kwietnia 2013 r. 
do godz. 15.00.

3. Poprzez  podanie  danych  osobowych,  uczestnik  wyraża  zgodę 
na opublikowanie  jego imienia i  nazwiska w razie potrzeby na stronie 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie i w innych sytuacjach,  gdzie prace 
będą prezentowane lub podawane wyniki Konkursu, 

4. Zgłaszane  do  Konkursu  prace  stają  się  własnością  Organizatora, 
nadsyłający zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora autorskich 
praw majątkowych. 

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystania 
nadesłanych  prac  w  celach  promocji  zdrowia:  druku,  publikacji 
w dowolnym  nakładzie,  publikowania  ich  w  Internecie  oraz  w  innych 
formach  utrwaleń,  nadających  się  do  rozpowszechniania,  a  Uczestnik 
wyraża na to zgodę. 

http://www.powiat.cieszyn.pl/


6.  Ocenę prac dokona powołane przez Organizatorów kilkuosobowe Jury.
7. Nadesłanie  prac  oznacza  akceptację  warunków  konkursu  i  zarazem 

oceny Jury Konkursu. Wyniki Jury są ostateczne i żadne odwołania nie 
zostaną uwzględnione.

8. Uczestnicy  którzy  nie  ukończyli  18  roku  życia  mogą  brać  udział  w 
Konkursie, pod  warunkiem dostarczenia odpowiedniej pisemnej zgody 
od  swych  rodziców/  opiekunów prawnych,  zgodnie  z  Załącznikiem do 
Regulaminu. 

9. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego 
za przyznaną  nagrodę.  Prawo  do  odbioru  nagrody  nie  może  być 
przeniesione na osoby trzecie.

10.Wyłącznie  laureaci  zostaną  powiadomieni  telefonicznie  o  wynikach 
Konkursu i miejscu odebrania nagrody. Organizator nie zwraca kosztów 
dojazdu na rozdanie nagród. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej: 
www.powiat.cieszyn.pl.

12. Kontakt:  Kierownik Biura Promocji Zdrowia - Barbara Kłosowska, tel. 33-
4777216, kom 534 967 028, pokój 216.

http://www.powiat.cieszyn.pl/

