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Regulamin konkursu „Bezpieczne wakacje w czasie epidemii” 
      

1. Hasło konkursu: „Poetyckie potyczki z COVIDem” 

2. Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach  

3. Patronat: Starosta Policki 

4. Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Policach, Urząd Gminy Dobra, Urząd Gminy 
Kołbaskowo  
5. Adresaci konkursu: Uczniowie klas IV-VI  szkół podstawowych z powiatu polickiego  
4.  Cele konkursu:  
- propagowanie bezpiecznych zachowań w czasie trwania epidemii koronawirusa, 
- zwiększenie świadomości na temat sposobów dbania o zdrowie własne i innych. 
5.  Czas trwania konkursu: 
Termin nadsyłania prac mija 30 września 2020 r. 
Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej do 9 października 2020 r. 
6.  Zakres tematyczny konkursu: 
Popularyzowanie bezpiecznych zachowań w dobie epidemii COVID-19. 
7.  Sposób zgłaszania się uczestników:  
Prace powinny być przekazane (e-mailem lub pocztą) do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Policach, ul. Kresowa 14, 72-010 Police.  
Każda praca powinna być przekazana wraz z pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka na 
udział w konkursie, które nie ukończyło18 roku życia oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 
danych osobowych. 
* W przypadku braku zgody oraz podpisanej klauzuli prace będą odrzucone. 
8.  Zadania dla uczestników konkursu: 
Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wierszyk/rymowankę zgodną z zakresem 
tematycznym zawartym w pkt. 6.  
9.  Skład komisji konkursowej:  
Skład komisji ustala Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach. Komisja powinna 
składać sie z co najmniej trzech członków. Narada komisji konkursowej odbędzie się do 5 
października w siedzibie PSSE w Policach.  
10.  Zasady oceny prac: 
- zastosowania sie do wytycznych niniejszego regulaminu, 
- pomysłowość i oryginalność prac, 
- czytelność przekazu. 
11.  Zasady nagradzania  
Komisja wybierze 3 najlepsze prace, które spełniać będą kryteria zawarte w pkt. 10.  
12. Nagrody 
Przewiduje się przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca. 
13.  Pozostałe ustalenia:  
- Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu; 
- Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu; 
- W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator; 
- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  
w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej; 
- Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn; 
Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są przez Pracownika ds. Oświaty Zdrowotnej  
i Promocji Zdrowia  PSSE w Policach – mgr Marcelę Kulewską tel. 91-424-12-32,  
e-mail: psse.police@pis.gov.pl.  
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14.  Załączniki: 
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło  
18 roku życia wraz z klauzulą informacyjną. 


