
Regulamin konkursu profilaktycznego dla uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TERAPIA TEATREM 
 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji 

Konkursu pt. Terapia teatrem, zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego 

w ramach kampanii Widzę- Rozmawiam- Reaguję. O zagrożeniach czyhających 

na współczesną młodzież, nad którą patronat honorowy sprawuje Prezydent Miasta 

Siedlce. 

2) Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 11 im. Jana Pawła II 

w Siedlcach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, IPA Region Siedlce 

i Komendę Miejską Policji w Siedlcach. 

3) Nagrody w Konkursie ufundował sponsor- Bank Pekao S.A. 

4) Celem Konkursu jest propagowanie postaw odpowiedzialności za swoje życie, 

szerzenie działań profilaktycznych i zachęcanie do zdrowego spędzania czasu. 

5) Zwycięzcami Konkursu zostaną uczniowie, których prace  zostaną  najlepiej ocenione 

przez jury konkursowe. 

6) Przez przesłanie zgłoszenia Osoba zgłaszająca potwierdza, że zgłaszana osoba 

zapoznała się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się 

do ich przestrzegania. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) W Konkursie mogą uczestniczyć: 

a) uczniowie klas I- IV szkoły podstawowej,  

b) uczniowie klas V- VIII szkoły podstawowej,  

c)  uczniowie szkół ponadpodstawowych,  

którzy  spełnią określone niżej warunki. 



2) Uczniowie klas I –IV – przygotowują nagranie filmu z wykonaniem napisanej 

przez siebie piosenki, recytacją własnej rymowanki lub wiersza nawiązujących 

do tematu konkursu. 

3) Uczniowie klas V –VIII i szkół ponadpodstawowych – przygotowują nagranie filmu, 

w którym prezentują napisany przez siebie lub napisane przez siebie scenki 

nawiązujące do tematyki konkursu. 

4) Dopuszcza się możliwość nagrania scenek tematycznych przez grupę 2- 4 uczniów. 

5) Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół Miasta Siedlce, a udział w nim jest 

bezpłatny. 

6) Nagrania nie mogą trwać dłużej niż 15 minut. 

7) Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

nagrania pracy konkursowej, podania danych oraz udostępnienie wizerunku 

uczestnika. 

 

III. ZASADY KONKURSU 

1) Praca konkursowa powinna być zgodna z tematem. 

2) Wskazane jest wykorzystanie własnych spostrzeżeń dotyczących zdrowego stylu życia 

i/ lub wskazanie zagrożeń, z którymi spotykają się dzieci i młodzież. 

3) Autorem może być jedna osoba lub grupa do czterech osób. 

4) Szkoły mogą zgłaszać do czterech prac w każdej kategorii wiekowej. 

5) Praca musi być własnego autorstwa, stworzona na potrzeby konkursu. 

 

IV. ZASADY ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIA 

1) Osoba zgłaszająca się do konkursu zobowiązana jest do podania w zgłoszeniu 

następujących informacji:  

a) imię  i nazwisko uczestnika 

b) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń biorący udział w konkursie, 

c) kategorię wiekową, 

d) imię i nazwisko opiekuna,  



e) telefon kontaktowy do opiekuna. 

2) Przesyłając zgłoszenie do konkursu, osoba wyraża zgodę na nieodpłatne, 

nieograniczone rozpowszechnianie materiału konkursowego (z uwzględnieniem praw 

autorskich) oraz materiałów związanych z Konkursem na stronach internetowych 

współpracujących z Organizatorami. 

3) .Przesyłając zgłoszenie do konkursu, uczeń potwierdza, że ma pełne prawo 

do dysponowania materiałem oraz że korzystanie z materiału nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich, przysługują mu autorskie (i pokrewne) prawa 

majątkowe do materiału, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób 

trzecich. 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU 

1) Konkurs trwa od 15 grudnia 2020 r. do 19 marca 2021 r.  

2) Prace konkursowe należy przesłać na adres: profilaktykaprofilaktyka@gmail.com  

(można do tego celu wykorzystać stronę https://wetransfer.com) lub dostarczyć 

nagranie na dowolnym nośniku  w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs Terapia 

teatrem do siedziby Organizatora: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, 

ul. Browarna 4) 

3) Termin zgłaszania prac do  konkursu upływa w dniu 27 lutego 2021 r. 

4) Organizator powołuje Jury składające się z przedstawicieli organizatorów, sponsora 

Konkursu, przedstawiciela patrona honorowego kampanii, w liczbie nie mniejszej 

niż 3 osoby. 

5) Zwycięzcy powiadomieni zostaną przez  organizatora  do dnia 19 marca 2021 r. 

6) Osoba zgłaszająca ucznia do udziału w konkursie powinna przesłać kartę 

zgłoszeniową do Konkursu na adres:  

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

08-110 Siedlce 

ul. Browarna 4 

 

VI. NAGRODY. 

1) Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w Konkursie. 

2) Jury konkursowe wyłoni spośród uczniów biorących udział w konkursie zwycięzców 

i  przyzna nagrody ufundowane przez sponsora- Bank Pekao S.A. 

mailto:profilaktykaprofilaktyka@gmail.com
https://wetransfer.com/


 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1) Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu z ważnych 

powodów. 

2) W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 1, Organizator 

poinformuje o zmianach e-mailowo. 

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) zgłaszanie się do Konkursu przez osoby nieuprawnione do użytkowania 

komputera, poczty e-mailowej, telefonu (stacjonarnego i komórkowego); 

b) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Konkursu; 

c) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń 

niezawinionych przez Organizatora, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń 

losowych; 

d) zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem 

lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające 

z niewłaściwego jego zrozumienia. 

4) Koordynatorami konkursu są przedstawiciele Organizatora (Szkoła Podstawowa Nr 11 

im. Jana Pawła II w Siedlcach):  

a) Monika Mikołajczyk tel.692 100 619 

b) Agnieszka Krusińska tel. 696 441 895 

c) Iwona Moskwiak  

 


