
Regulamin Konkursu 
 

na plakat promujący Projekt  „Słuchaj ciszej – usłyszysz głośniej”  
Informacje o Konkursie  

Konkurs słuŜy wybraniu najciekawszych projektów plakatów promujących Projekt „Słuchaj 
ciszej – usłyszysz głośniej”, którego celem jest:  

• Wzrost świadomości młodzieŜy i rodziców na temat złego oddziaływania na zdrowie 
słuchanie głośnej muzyki przez małe słuchawki  

• Zmniejszenie złego oddziaływania słuchania głośnej muzyki przez małe słuchawki na 
zdrowie człowieka  

Cel Konkursu  

1. Zadaniem Konkursu jest wybór projektu plakatu promującego w oryginalny sposób akcję 
„Słuchaj ciszej – usłyszysz głośniej”.  

Organizator Konkursu   

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie UŚMIECH , tel. 728289455; e-mail: 
uśmiech@kepno.net 

Uczestnicy Konkursu  

3. Konkurs jest otwarty dla uczniów w wieku gimnazjalnym.  

Nagrody  

4. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody:  

• Za 3 miejsca słuchawki o wartości ok. 220 zł 
• Za pierwsze miejsce dodatkowo druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku 

lokalnym  
• za uczestników, którzy spełnią kryteria niniejszego regulaminu przewidziane są 

upominki : notes z długopisem 
• wśród uczestników w kaŜdej ze szkół biorącej udział w konkursie zostanie 

rozlosowana dodatkowo nagroda o wartości 100 zł 
• losowanie zostanie przeprowadzone podczas wystawy pokonkursowej. Zastrzega się, 
Ŝe laureat nie moŜe otrzymać wylosowanej nagrody. 

5.Jury Konkursu ma prawo przyznać wyróŜnienia. WyróŜnienia mają charakter honorowy.  

Warunki uczestnictwa  

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie na adres: lub email: 
uśmiech@kepno.net konkursowego w terminie do 16 listopada 2011roku lub dostarczenie na 
nośniku elektronicznym (płyta) lub w formie papierowej do Biura Stowarzyszenia 
UŚMIECH, ul.Kościuszki 9, 63-600 Kępno z dopiskiem „Konkurs na plakat”. 



7. ZłoŜenie projektu plakatu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu 
zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie plakatu oraz podanie nazwiska autora w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a takŜe na wykorzystanie plakatu w 
celach promocyjnych.  

Ogłoszenie wyników Konkursu  

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia  2011 roku.  

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.usmiech.kepno.pl .  

Jury Konkursu   

10. Wyboru projektu dokonuje Jury powołane przez Prezesa Stowarzyszenia UŚMIECH”.  

11. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.  

Warunki techniczne projektów  

12. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:  

• nazwę programu: „Słuchaj ciszej – usłyszysz głośniej” 
• logo Organizatora Konkursu 
• logo Ministerstwa Edukacji Narodowej  

13. Uczestnicy mogą nadsyłać dowolną liczbę plakatów.  

14. Projekty plakatów naleŜy przesyłać na płycie CD, DVD lub e-mailem, w formacie JPG, 
rozdzielczość 300dpi. Dopuszcza się równieŜ moŜliwość przesłania projektów wykonanych 
ręcznie na papierze, wielkość projektu plakatu w formie papierowej powinna wynosić 60x40 
cm.  

15. Do kaŜdego projektu powinna być dołączona informacja z podaniem nazwiska 
autora/autorów, adresu, telefonu, e-maila i nazwy szkoły, do której uczęszcza.    

16. Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami: zgodności przesłania 
zawartego w pracy z celem Konkursu, wyrazistości przekazu, pomysłowości, zawartości 
merytorycznej, forma estetyczna pracy, oryginalności pracy itp.  

Zobowiązania końcowe  

17. Praca konkursowa nie moŜe być wcześniej publikowana i nie moŜe naruszać praw osób 
trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.  

18. Koszty dostarczenia projektów pokrywa uczestnik. Prace nie będą odsyłane.  

19. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłuŜenie, 
skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezaleŜnych.  



20. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyraŜenie zgody bez zastrzeŜeń na warunki 
niniejszego Regulaminu.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo graficznej modyfikacji plakatu. 

20. Wszelkie zapytania i informacje naleŜy kierować do Stowarzyszenia Uśmiech:  e-mail: 
uśmiech@kepno.net 

Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest:  Katarzyna Tomalkiewicz 728289455 ( w 
godzinach 18-20);  

Kępno, dnia 27 października  2011 r. 
Zarząd Stowarzyszenia Uśmiech  

 


