
 

 

 

Regulamin konkursu na MEM dotyczący problematyki palenia tytoniu 

„Nie wypalaj się!” 
 

I. Tematyka konkursu:  

Celem konkursu jest opracowanie memu, czyli porcji informacji zamieszczonej w formie 

grafiki, obrazków, zdań, słów, spełniających funkcję edukacyjną o tematyce antytytoniowej 

związaną z negatywnymi skutkami palenia tytoniu, promowaniem niepalenia papierosów  

i inhalowania się e - papierosami, kształtowaniem postaw asertywnych wobec osób palących 

papierosy. 

 

II. Organizator i współorganizatorzy konkursu: 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.,  

 Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne z terenu województwa lubuskiego. 

 

III. Adresaci konkursu: 

 Uczniowie  szkół podstawowych klasy VI – VIII 

IV. Czas trwania konkursu:  

Od 15.05. 2020 do 30.06. 2020 r. 

 

V. Przedmiot i przebieg konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej 

części Regulaminu uczestników konkursu, którzy wykażą się kreatywnością i stworzą 

najciekawsze, autorskie, niepublikowane wcześniej memy z zakresu profilaktyki 

tytoniowej.  

 Mem powinien być czytelny i składać się z części graficznej (obrazek, zdjęcie) 

oraz opisu- podpisu (sentencji, puenty), jedynie w języku polskim. 

 Mem powinien być stworzony w formacie jpg o maksymalnej pojemności 500 kB., 

 Mem nie może  zawierać treści wulgarnych,  ksenofobicznych ani rasistowskich, 

 Mem nie może zawierać nazw i znaków handlowych. 

      Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 

      Każdemu uczestnikowi przysługuje zgłoszenie jednej pracy.  

 

2. Przygotowane memy  należy przesłać na maila: konkurs_mem@wsse.gorzow.pl  

(podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu) wraz z wypełnionym 



załącznikiem   ( nr 1- dla uczestnika  niepełnoletniego, załącznik nr 2 - karta 

zgłoszeniowa), w terminie do 30.06. 2020 r.  

 

 

3. Konkurs rozstrzygnie komisja, w skład której wejdą metodycy z Oddziału Promocji 

Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Gorzowie Wlkp. 

    Prace konkursowe spełniające wymagania formalne, tzn.: 

 przesłane w terminie przewidzianym w regulaminie, 

 zgodne z tematyką i wytycznymi konkursowymi, 

 z dołączonym odpowiednim i  wypełnionym załącznikiem (załącznik nr 1 – dla osoby 

niepełnoletniej , załącznik nr 2- karta zgłoszeniowa). 

 

4. Laureat konkursu otrzyma nagrodę w postaci bonu podarunkowego do wykorzystania w 

sklepie sportowym, ufundowaną przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego  

Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.  

    Nagrodę będzie można odebrać w Wojewódzkiej Stacje Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Gorzowie Wlkp. lub  we właściwie miejscowo powiatowych stacjach sanitarno-

epidemiologicznych. 

 

5. Informacja o laureacie konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej   

i     facebooku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., 

najpóźniej do dnia 17.07. 2020 r.  

 

VI. Prawa autorskie i dane osobowe 

Przedmiotem Konkursu mogą być jedynie prace będące wynikiem indywidualnej pracy 

twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich. 

Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu Uczestnicy  wyrażają  zgodę na korzystanie z tej 

pracy przez Organizatorów dla celów konkursowych.  

Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureata Konkursu następuje 

ostateczne przeniesienie z uczestników konkursu na Organizatora praw autorskich do 

korzystania i rozporządzania zwycięskimi i wyróżnionymi pracami. Laureatowi Konkursu, 

poza uprawnieniem do uzyskania nagrody określonej w Regulaminie, nie przysługują żadne 

inne roszczenia do Organizatora. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez 

przystąpienie do Konkursu.  

 

 



VII. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk uczestników konkursu. 

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte 

w regulaminie. 

Decyzja komisji konkursowej, co do wyboru projektu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany 

podziału nagród w związku z ustaleniami, podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej. 

Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.  

Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator. 

Organizator nie zwraca nadesłanych prac, ani materiałów o których mowa w regulaminie. 

 

Regulamin dostępny na stronie internetowej WSSE w Gorzowie Wlkp. 

(www.wsse.gorzow.pl) 

 

 

 

                                                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, 

które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie 

 

 

       …………………………………………… 
         (miejscowość, data) 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy ……………………………………….. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie na mem antytytoniowy             

„Nie wypalaj się!” na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

Oświadczam, że przenoszę na WSSE w Gorzowie Wlkp. prawo własności zgłoszonej/ych* do 

konkursu pracy/prac* oraz, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* 

wynikiem własnej twórczości  

 

……………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres i telefon ) 

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich i nie została/y/ 

zgłoszona/e/ do innych konkursów o podobnej tematyce. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych ……………………………. 
       (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu – Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

w Gorzowie  Wlkp. i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu 

oraz dalszego wykorzystania prac. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

 

Oświadczam, że przenoszę na Organizatora w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek 

prawami osób trzecich, autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących 

polach eksploatacji: 

 utrwalenie i przetworzenie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, 

 zwielokrotnienie dowolną techniką, 

 wprowadzenie do obrotu publicznego, 

 wprowadzenie do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej,  

 publiczne odtwarzanie dowolną techniką, 

 nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację naziemną, 

nadawanie za pośrednictwem satelity, najmu i dzierżawy, 



 dokonywanie przeróbek. 

Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej 

i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest 

nieograniczone terytorialnie i czasowo oraz bez prawa żądania dodatkowego 

wynagrodzenia z tego tytułu. Organizator może wykorzystywać pracę konkursową 

we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez 

cały czas trwania praw majątkowych. Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia 

praw nabytych na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem Organizatora, iż nie będę 

wnosił(a) przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z pracy 

konkursowej i oświadczam, że przejmuję od Organizatora pełną odpowiedzialność 

z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku  z ewentualnym 

naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac. 

 

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

                                                                       Data i podpis  przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu.  

 

* właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

uczestnictwa w konkursie  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły i klasa 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

adres, telefon, e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


