
Zarządzenie Nr 112/2016 

Wójt Gminy Masłów 

z dnia 17 października 2016 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu plastycznego „Kolorowy świat wolny od uzależnień”,     

                   wprowadzenia regulaminu oraz powołania komisji konkursowej 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust.1, art.31, art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), w związku z rozdziałem IV  pkt. III 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Masłowie na rok 2016 (Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Gminy Masłów z dnia  

31 marca 2016r.) zarządzam co następuje: 

§1 

W ramach prowadzenia działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom  oraz 

podnoszeniem świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających  

z nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych ogłaszam konkurs plastyczny pt. „Kolorowy 

świat wolny od uzależnień”.  

§2 

Regulamin konkursu pt. „Kolorowy świat wolny od uzależnień” stanowi załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

§3 

Konkurs kierowany jest do dzieci klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjalnych   

z terenu Gminy Masłów. 

§4 

Powołuję komisję konkursową w składzie: 

1. Monika Dolezińska – Włodarczyk  – przedstawiciel Urzędu Gminy - przewodniczący komisji 

2. Agnieszka Kuternoga – zastępca przewodniczącego GKRPA -  członek komisji 

3. Tomasz Moskal – członek Komisji GKRPA - członek komisji 

§5 

 Do zadań komisji konkursowej należy: 

a) kwalifikacja i ocena prac nadesłanych na konkurs 

b) wyłonienie zwycięzców Konkursu, poprzez wskazanie autorów najlepszych prac. 

§6 

Komisję konkursową powołuje się na czas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego o którym mowa  

w §1 niniejszego zarządzenia.    

§7 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



 

 

                                                                                    Załącznik Nr1  

                                                                                                         do Zarządzenia Nr 112/2016 

                                                                                              Wójta Gminy Masłów 

                                                                                                                z dnia 17 października 2016 

Regulamin „Kolorowy świat wolny od uzależnień”  

z zakresu profilaktyki uzależnień  

 

1. Organizatorzy konkursu  

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie  

- Urząd Gminy Masłów 

2. Tematyka konkursu:  

- propagowanie profilaktyki uzależnień 

3. Cel konkursu 

- propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień,  

- ukazanie sposobów zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu bez nałogów, 

- podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających  

  z używania środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i dopalaczy, 

- popularyzacja działań twórczych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.  

4. Uczestnicy: 

Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjalnych z terenu 

gminy Masłów.      

5. Zasady przeprowadzenia konkursu.  

- Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie pracy plastycznej dowolną techniką na      

  formacie A3 lub A4 swoich propozycji przeciwdziałania  uzależnieniom i przemocy. 

- Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.              

6. Sposób i termin składania prac:  

Prace konkursowe należy podpisać (na odwrocie pracy): imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły i złożyć 

w siedzibie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii w Masłowie Urząd Gminy Masłów, pokój nr 5, w terminie do dnia 11.11.2016r.  

7. Zasady oceny i nagrody:  

1. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.11.2016 r.  

2. Komisja oceniać będzie : 

    - zgodność pracy z tematyką, 

    - kreatywność, oryginalność i pomysłowość pracy, 

    - formę estetyczną pracy. 

3. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu. 

4. Nagrody zostaną przyznane za prace które zostaną wykorzystane do wykonania kalendarza    

    profilaktycznego na rok 2017, pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.  
5. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.   



6. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez   

    Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do    

    prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych   

    osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

7. Rodzice uczestników konkursu wypełniają oświadczenia wyrażające zgodę na wykorzystanie pracy    

   oraz nazwiska i imienia dziecka wraz z danymi szkoły i klasy do której uczęszcza. 

   „Wyrażam zgodę na publikowanie pracy autorskiej oraz imienia i nazwiska mojego dziecka zgodnie   

   z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)”. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


