
REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

pt. „Moja czarna zmora - uzależniora”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Sokólski Ośrodek Kultury

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska

II. CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest promowanie zdowego podejścia do zagrożeń wynikajacych z uzależńień, 
które są czynnikami wielu lęków w okresie dorastania młodych ludzi.

2. Podnoszenie świadomości młodzieży na temat konsekwencji wynikających z uzależnień oraz walki
z nimi.

3. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych.

4. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie propagowania profilaktyki zachowań ryzykownych 
wśród młodzieży.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 22.01.2022 r. Do  31.01.2022r.

IV. INFORMACJE

Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Sokólskiego Ośrodka Kultury, ul.Piłsudskiego 1, 16-
100 Sokółka: tel.(85) 711 24 35, poczta@sokolskiosrodekkultury.pl

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Konkurs jest skierowany jest do dzieci w wieku 9 -15 lat z Gminy Sokółka.

3. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy w formacie maksimum A3, zainspirowane 
podanym tematem.

4. Technika dowolna. 



2. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Sokólskiego Ośrodka 
Kultury, ul. Piłsudskiego 1 ( kamienica Tyzenhauza) w terminie do 31.01.2022 r. do godziny 
16.00.

VI. WYNIKI KONKURSU i NAGRODY:

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.

2. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez komisję zwyczajną większością głosów. Decyzja 
Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. W konkursie przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróznienia.

4. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.sokolskiosrodekkultury.pl     oraz na 
Facebooku Sokólskiego Ośrodka Kultury w dniu 3.02.2022 r.

5. Odebranie nagród będzie możliwe do dnia  11.02.2022 r, do godz. 16.00 w Sokólskim Ośrodku 
Kukltury przy ul. Piłsudskiego 1, parter budynku 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i
oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały indywidualnie.

2. Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (oświadczenie RODO).

3. Załącznik - karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem RODO

http://www.sokolskiosrodekkultury.pl/

