
Regulamin miejskiego konkursu na ulotkę promującą szczepienia przeciw COVID-19 

 

Cele ogólne: 

Nadrzędnym celem konkursu jest promocja szczepień przeciw Covid-19. 

Cele szczegółowe: 

Konkurs ma na celu: 

1. zapoznanie uczniów z profilaktyką chorób zakaźnych; 

2. stworzenie  ulotki zachęcającej do szczepień; 

 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.  Koordynatorem konkursu jest 

Wydział Oświaty i Wychowania   

 

Adresaci: 

Konkurs adresowany jest do uczniów  szkół podstawowych  

 

Warunki udziału w konkursie: 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie przez każdą zgłoszoną szkołę maksymalnie 5 

ulotek w formie elektronicznej na adres:  oswiata@kedzierzynkozle.pl 

 

Termin nadsyłania prac:   30.06.2021 rok  

Termin rozstrzygnięcia: 15.07.2021  

Sposób ogłoszenia wyników: Protokół z wynikami konkursu zostanie rozesłany do szkół 

biorących udział w konkursie. 

Nagrody  zostaną wręczone we wrześniu 2021 roku. 

 

Regulamin: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez zgłoszone szkoły maksymalnie 5 ulotek 

w formie elektronicznej na adres: oswiata@kedzierzynkozle.pl do 30.06.2021 roku  

2. Technika wykonania ulotki jest dowolna wykonana  na kartce A4 

3. Ulotka może być wykonana indywidualnie lub grupowo. 

4. Jury konkursowe wybierze 3 prace i przyzna odpowiednio I, II i III miejsce oraz 

wyróżnienia. 

5. Organizatorzy przygotują wystawę wszystkich prac konkursowych. O miejscu i 

terminie wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni.  

mailto:oswiata@kedzierzynkozle.pl


6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac, nazwisk i wizerunku 

autorów/grup autorów oraz do wnoszenia zmian w regulaminie. 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

do  miejskiego konkursu na ulotkę promującą szczepienia przeciw COVID-19  

 

 

Dane szkoły: 

Nazwa placówki: …………………………………………………………………………….... 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….. 

 

Dane uczestnika/uczestników: 

Imiona i nazwiska : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Klasa: …………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………. 

Adres e-mail opiekuna:………………………………………………………………………... 

 

 



Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej ulotki oraz że nie naruszam jakichkolwiek praw 

osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Udział w konkursie jest jednoznaczny z 

wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych przez 

organizatora: Urząd Miasta  w Kędzierzynie-Koźlu.  

 

 

……………………………….. 
Data i podpis 

 
Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) przez organizatora 

konkursu w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania zgłoszonych ulotek. 

……………………………….. 
Data i podpis 

 

 

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej 

 

Ja, niżej podpisana /y ………………………………………………… jako przedstawiciel 

ustawowy nieletniego ………………………………………………….................. wyrażam 

zgodę na jego udział w miejskim konkursie  na ulotkę promującą szczepienia przeciw Covid-

19 na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

……………………………….. 
Data i podpis 

 

 


