Regulamin konkursu ”KREATOR ZDROWIA”
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem Konkursu „KREATOR ZDROWIA” - zwanego dalej Konkursem jest Polskie
Towarzystwo Dietetyki, w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania
chorobom cywilizacyjnym”, Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym
chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 20122014” realizowanego ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych, ich rodziców i opiekunów
uczniów.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Cele Konkursu
§2
1. Głównym celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci, ich rodziców oraz opiekunów szkolnych
zasad prozdrowotnego stylu życia rodziny, w tym przede wszystkim racjonalnego sposobu żywienia
i regularnej aktywności fizycznej.
2. Wspieranie inicjatyw wymagających współpracy środowisk najbliższych dziecku – szkoły i rodziny –
co zapewni wielopoziomową, kompleksową edukację żywieniową, a tym samym przyczyni
się do zainteresowania profilaktyką chorób dietozależnych.
Przedmiot Konkursu
§3
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie hasła i projektu nadruku na koszulkę propagującego zasady
racjonalnego żywienia oraz przedstawienie krótkiego zestawu ćwiczeń, który będzie mógł być
wykonywany przez uczniów w ramach porannej gimnastyki przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
2. Do konkursu może być zgłoszony wyłącznie projekt, który nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie
był uprzednio nigdzie publikowany. W pracy konkursowej nie mogą być używane chronione
obowiązującymi przepisami marki, nazwy, znaki towarowe oraz logotypy produktów bez odpowiedniej
zgody właściciela danej marki.
3. Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna. Projekty nadruku na koszulkę mogą zostać
przesłane w formie zdjęcia, skanu rysunku itp. Zestawy ćwiczeń mogą zostać przedstawione w formie zdjęć,
rysunków, krótkich filmów, opisu itp. Wielkość przesyłanych plików w sumie nie powinna przekraczać 25
MB.
4. Szkoła ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia prac do Konkursu oraz wyrażenia zgody
na ewentualne rozpowszechnianie wizerunku osób utrwalonych na zgłoszonych pracach na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
Zasady uczestnictwa
§4
1. Uczestnikami Konkursu są dzieci z klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych z województw mazowieckiego,
łódzkiego i lubelskiego, które w terminie nadeślą prace zgodne z Regulaminem Konkursu.
Program zrealizowano ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.:
„Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz
przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014”

2. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Z każdego z województw zakwalifikuje
się do Konkursu co najmniej 1 szkoła. W Konkursie może uczestniczyć kilka klas z tej samej szkoły.
3. Konkurs trwa od 6 do 19 grudnia 2012.
4. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace wykonane przez całą klasę.
5. Chęć udziału w Konkursie opiekun klasy zgłasza na odpowiednim formularzu (załącznik nr 1).
6. Szkoły uczestniczące w Konkursie otrzymają materiały informacyjno-edukacyjne na temat zasad
prawidłowego żywienia oraz roli aktywności fizycznej dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Materiały
zostaną przygotowane na nośnikach elektronicznych (płytach CD).
7. Do pracy konkursowej należy dołączyć :
imię i nazwisko opiekuna klasy, numer klasy i adres szkoły
oświadczenie opiekuna klasy o uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich dzieci
na udział w Konkursie (załącznik nr 2) (drogą elektroniczną należy przesłać skan lub wyraźne zdjęcie
oświadczenia)
8. Prace Konkursowe należy nadesłać drogą elektroniczną do 19 grudnia 2012 roku na adres:
konkurs@ptd.org.pl z dopiskiem: Konkurs „Kreator Zdrowia”.
9. Wśród pracowników oświatowych pracujących w szkołach podstawowych biorących udział w programie
zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta na temat edukacji żywieniowej.
Kryteria oceny prac
§5
1. Jury konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatorów, będzie oceniać otrzymane prace
wg następujących kryteriów:
innowacyjnego podejścia do tematu prawidłowego żywienia dzieci i regularnej aktywności fizycznej
w aspekcie zdrowia rodziny
wartości artystycznej i oryginalności pracy
Nagrody
§6
1. Nagrody rzeczowe dla laureatów w dwóch kategoriach klasowych (klasy 1-3 oraz 4-6) konkursu zostaną
ufundowane przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.
2. Pula nagród wynosi 10 000 złotych.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rozdania nagród telefonicznie. Wiadomość ukaże
się także na stronie internetowej www.ptd.org.pl oraz na www.facebook.com/kreatorzdrowia, po uzyskaniu
akceptacji listy laureatów przez Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.
Postanowienia końcowe
§7
1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich uczestników Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, czyli dnia 6 grudnia 2012 roku i obowiązuje
do ostatniego dnia trwania Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych uczestników Konkursu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
6. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod adresem e – mailowym konkurs@ptd.org.pl lub
na www.facebook.com/kreatorzdrowia
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7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania prac konkursowych w formie materiałów
prezentacyjnych, w publikacjach, w materiałach oświatowo – zdrowotnych oraz na stronach internetowych
integralnie związanych z realizacją Konkursu „KREATOR ZDROWIA”
§8
Wszelkie sprawy związane z realizacją Konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga
Komitet Organizacyjny Konkursu.
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ REJESTRACYJNY

DANE SZKOŁY

Nazwa Szkoły:
Adres Szkoły:
 Ulica i numer:
 Kod pocztowy i miejscowość:
 Województwo:
Imię i nazwisko Dyrektora Szkoły:

UCZESTNICY KONKURSU
 Klasa:
 Skład osobowy klasy:

DANE KONTAKTOWE WYCHOWAWCY KLASY:
Imię i nazwisko:
email:
telefon kontaktowy:

Przesyłając wypełniony Formularz akceptują Państwo REGULAMIN KONKURSU KREATOR
ZDROWIA oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu pełnej realizacji
procedur konkursowych zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133/97,
poz.883).
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Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA KLASY O UZYSKANIU ZGODY RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW
PRAWNYCH WSZYSTKICH DZIECI NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Oświadczam, iż uzyskałam/łem zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich dzieci biorących
udział w konkursie KREATOR ZDROWIA organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dietetyki
i Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji zadania pn.: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego
żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów”
Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym w 2012 roku.

……………………………………………..
(czytelny podpis opiekuna klasy)
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