
REGULAMIN KONKURSU 

„NIE DLA ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA” 

 
ORGANIZATOR 
Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 
115 
 
ADRESAT 
Konkurs adresowany jest dla słuchaczy szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych województwa łódzkiego. 
 
FORMA KONKURSU 
Zadaniem konkursu jest wykonanie plakatu technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo, kolaż) w formacie A3 

era nie 
będą oceniane. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 
 
CELE KONKURSU 

 Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. 

 Pogłębienie i rozwijanie zainteresowań słuchaczy tematyką zagrożeń dla zdrowia człowieka jakie niesie 
współczesność, zarówno postęp cywilizacyjny jak i poddawanie  wszelkim modom. 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Konkurs skierowany jest do słuchaczy szkół dla dorosłych w dwóch kategoriach: dla słuchaczy szkół 
podstawowych oraz dla słuchaczy gimnazjów.  

 Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, jeden uczestnik może 
przesłać jeden plakat. 

 Prace w formie plakatu należy dostarczyć do siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115.  

 Na odwrocie plakatu należy umieścić imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, telefon kontaktowy. 
Plakat może być zapakowany w rulonie w tubę. Tuba również powinna być podpisana. 
 
 
ZASADY OCENY PLAKATU 
 Oceniane będą tylko plakaty wykonane własnoręcznie wybraną techniką plastyczną 
Ocenie podlegać będzie: 

 zgodność z regulaminem 

 poprawność merytoryczna 

 czytelność przekazu 

 pomysłowość 

 estetyka 
 W skład komisji konkursowej wchodzić będą trzy osoby. Przyznane zostaną trzy miejsca dla najlepszych prac. 
Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody 
 
TERMINY 
Plakaty należy dostarczyć do dnia 15.04.2018 roku do sekretariatu szkoły. 
Wyniki zostaną ogłoszone 23.04.2018 na stronie Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Łodzi (www.cez.lodz.pl) oraz przesłane faksem lub telefonicznie do szkół laureatów.  
Termin rozdania nagród zostanie podany przy ogłoszeniu wyników. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w internecie na stronie szkoły lub w 
materiałach reklamowych we fragmentach lub całości 
 
 

 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 
Organizatorzy 

 
 

 
 

http://www.cez.lodz.pl/

