
 REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT 
PROMUJĄCY

 DRUGIE ŚNIADANIE

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika
w Parczewie.
3. Konkurs organizowany jest w ramach Ogólnopolskiego Dnia Drugiego Śniadania
(12 września).
4. Celem Konkursu jest pokazanie kreatywności uczniów, zachęcenie do zdrowego odżywiania oraz

przynoszenia do szkoły zdrowych przekąsek, które można spożyć podczas przerw w szkole.

5. Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie plakatu promującego drugie śniadanie. 
Plakat powinien zawierać hasło promujące drugi posiłek. Oceniana będzie pomysłowość i 

oryginalność hasła oraz walory wizualne plakatu jako całości.

6. Każdy uczestnik może nadesłać jeden projekt własnego autorstwa, który nigdzie dotąd nie był 

publikowany.

7. Prace należy przesłać w postaci pliku cyfrowego na adres: konkurs.2sniadanie@onet.pl w 

formacie A4 lub A3,format pliku: PDF; JPG; PNG . W temacie wiadomości należy wpisać: „Plakat 

promujący drugie śniadanie”

8. Prace przesyłane na konkurs muszą zawierać informację o autorze (imię i nazwisko, nazwa 

szkoły, klasa do której uczęszcza, adres e-mail, nr telefonu ). Zgodę na przetwarzanie i publikację 

danych osobowych można pobrać ze strony internetowej szkoły stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu  lub zgłosić się po nią do p. A. Brydy.  Wyżej wymienioną zgodę należy  

przynieść do szkoły lub  przesłać wraz z pracą konkursową.

9. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu nie będą brane pod uwagę

przy ocenie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji prac na stronie szkoły. Prace konkursowe 

przyjmowane będą od 14 do 30  września  2020 r.
11. Organizator Konkursu ma prawo do wykluczenia z Konkursu Plakatu zawierającego treści 

łamiące prawo,naruszające dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje (np. treści powszechnie 

uważane za wulgarne i obraźliwe, obrażające uczucia innych osób, przedstawiające przemoc albo 

tematykę rasistowską) lub niezgodne z tematem konkursu. Obowiązuje kategoryczny zakaz 

umieszczania w pracach konkursowych treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobre 

obyczaje.

12. Spośród wszystkich terminowo nadesłanych prac spełniających wymogi określone w 

regulaminie Jury wybierze najciekawsze projekty.

13. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 5 października i umieszczone na stronie 

internetowej szkoły a wyróżnienia zostaną przekazane uczestnikom osobiście.

15. Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu oznacza zgodę na warunki Konkursu zawarte w 

niniejszym Regulaminie. 


