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REGULAMIN KONKURSU NA MEM INTERNETOWY 

DOTYCZĄCY PROBLEMATYKI PALENIA TYTONIU 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej.  

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu memu internetowego (czyli porcji informacji 

zamieszczonej w formie grafiki, obrazków, zdań, słów, spełniających funkcję edukacyjną)  

o tematyce antytytoniowej.   
 

 

II. Cel konkursu 
 

 

1. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów. 

2. Ukazanie negatywnych skutków palenia tytoniu. 

3. Ukazanie korzyści wynikających z niepalenia tytoniu. 

4. Kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy. 

5. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział zarówno uczniowie, jak i osoby dorosłe zamieszkałe na terenie 

powiatu dąbrowskiego. 

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie graficznego memu internetowego o tematyce 

antytytoniowej, który spełnia następujące warunki: 

1) jest czytelny i składa się z części graficznej oraz podpisu (pointy); 

2) praca nie zawiera nazw i znaków handlowych;  

3) praca nie zawiera treści wulgarnych, ksenofobicznych ani rasistowskich;  
4) praca jest stworzona w formacie jpg (przesłany obraz powinien być w rozdzielczości min. 

1600 x 1200); 
5) przesłana praca/-ce (przesłany plik) powininna/-ny być podpisana/-ne imieniem  

i nazwiskiem autora.  
3. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace konkursowe. 

4. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do wykonanej pracy. 

5. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien w okresie do 2 czerwca 2017 r. przesłać na 

adres e-mailowy: zdrowie@powiatdabrowski.pl: 

1) pracę konkursową (mem internetowy spełniający warunki, o których mowa w ust. 2); 
2) czytelny skan podpisanego oświadczenia stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 do 

regulaminu (dla uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia) lub załącznik nr 2 do 

regulaminu (dla uczestników pełnoletnich). 

 

IV. Czas trwania i przebieg konkursu 
 

1. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 2 czerwca 2017 r. Prace dostarczone po 

upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail. 

3. Parce konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: 

1) uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum; 

2) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe. 
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4. Prace konkursowe spełniające wymogi formalne (tj. praca/-ce została/-ły złożona/-ne  

w terminie przewidzianym w regulaminie konkursu; jest zgodna/są zgodne z tematyką 

konkursu i wytycznymi konkursowymi; do pracy/ prac dołączono prawidłowo wypełnione 

oświadczenie, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2 do regulaminu). 

5. Po odrzuceniu prac niezgodnych z regulaminem Organizatorzy zamieszczą prace konkursowe 

na fanpage’u (Facebooku) Powiatu Dąbrowskiego: https://www.facebook.com/powdabrowski 

oraz na stronach internetowych Powiatu Dąbrowskiego: www.powiatdabrowski.pl   

i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej: 

http://www.dabrowatarn.wsse.krakow.pl 

6. Po udostępnieniu wszystkich memów na Facebooku Powiatu Dąbrowskiego odbędzie się 

głosowanie przy pomocy tzw. „lajków”. Każda osoba biorąca udział w głosowaniu musi 

polubić stronę Powiatu Dąbrowskiego oraz zaznaczyć wybrany mem lub kilka memów opcją 

„Lubię to”.  

7. Głosowanie rozpocznie się w momencie zamieszczenia prac konkursowych na fanpage’u 

(Facebooku) Powiatu Dąbrowskiego i trwać będzie do 11 czerwca 2017 r. 

8. Autorzy trzech memów, które zgromadzą największą ilość „lajków” (w każdej z dwóch 

kategorii uczestników), otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów. 

9. Informacja o laureatach konkursu zostanie zamieszczona w dniu 12 czerwca 2017 r. na 

stronach internetowych: 

1) Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (www.powiatdabrowski.pl)  

2) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej 

(http://pssedabrowatarn.wsse.krakow.pl). 

10. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie 

Tarnowskiej w dniu 14 czerwca 2017 r. 

 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, 

nie naruszając podstawowych zasad konkursu.  

2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

3. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu. 
4. Każdy uczestnik konkursu bierze na siebie odpowiedzialność prawną za prawa autorskie. 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez 

uczestnika konkursu całości praw autorskich na organizatorów konkursu i umożliwienie 

wykorzystania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w wydawnictwach/ 

materiałach reklamowych, okolicznościowych, prasowych i promocyjnych, w Internecie lub 

w inny sposób.  

6. Przystąpienie do konkursu oznacza, iż uczestnik konkursu akceptuje wszystkie 

postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie 

wymagane warunki uczestnictwa. 

7. Informacje na temat konkursu można uzyskać w Starostwie Powiatowym (tel. 14 642 24 31 

wewn. 243, osoba do kontaktu – p. Dagmara Jedynak) i Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej (tel. 14/642-23-96, osoba do kontaktu – p. Ewa 

Ujek). 

 

 

Załącznik nr 1: ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA, KTÓRE NIE  

UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA, NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

https://www.facebook.com/powdabrowski?fref=nf
http://www.dabrowatarn.wsse.krakow.pl/
http://www.powiatdabrowski.pl/
http://pssedabrowatarn.wsse.krakow.pl/
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na mem internetowy dotyczący problematyki palenia tytoniu 

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA, 

KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA, 

NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu………………. ……………………………………………. 

 

Miejscowość zamieszkania ……………………………………tel. ………………………….. 

 

Szkoła ………………………………………………… …………Klasa ……………… 

  

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy................................................ 

................................. ………………………(imię i nazwisko uczestnika konkursu) oświadczam, że 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na mem internetowy dotyczący problematyki 

palenia tytoniu na zasadach określonych w regulaminie konkursu organizowanego przez Starostwo 

Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz 

Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 14, 33-200 

Dąbrowa Tarnowska. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest* / prace są* wynikiem 

własnej twórczości.......................................................................... ................................... ............. 

........................ (imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza/-ją* praw autorskich oraz 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie zostało/-ły* zgłoszone do innych konkursów  

o podobnej tematyce.  

Zobowiązuję się także nie zgłaszać przesłanej pracy/ prac* do udziału w innych konkursach, 

które będą ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty. 

Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych: ............................................ 

.................................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika 

konkursu) w bazie danych organizatorów konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), dla celów niezbędnych 

do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych prac.  

 

 

 

................................................................         ......................................................................................  

(miejscowość, data)        (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)  

 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na mem internetowy dotyczący problematyki palenia tytoniu 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Imię i nazwisko ……………………………………. ……………………………………………. 

 

Miejscowość zamieszkania ……………………………………tel. ………………………….. 

 

Szkoła** ………………………………………………… ……………Klasa** ………………. 

 

 

Ja, niżej podpisany/-na* oświadczam, że zapoznałem/-łam* się z regulaminem konkursu na 

mem internetowy dotyczący problematyki palenia tytoniu, organizowanego przez Starostwo 

Powiatowe  

w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz Powiatową 

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 14, 33-200 Dąbrowa 

Tarnowska, i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

Oświadczam, że zgłoszona/-ne* przeze mnie do konkursu praca jest/ prace są* wynikiem mojej 

własnej twórczości i nie narusza/-ją* praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich 

oraz nie zostało/-ły* zgłoszone* do innych konkursów o podobnej tematyce.  

Zobowiązuję się także nie zgłaszać przesłanej pracy/ prac* do udziału w innych konkursach, 

które będą ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych 

organizatorów konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), dla celów niezbędnych do realizacji czynności 

związanych z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych prac.  

 

................................................................         ......................................................................................  
(miejscowość, data)      (czytelny podpis uczestnika konkursu)  

 

* niewłaściwe skreślić 

** dotyczy osób uczących się 


