Zadanie 1.
W tym tygodniu proponuję Wam udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Sanepid.
Niektórym klasom regulamin zamieściłam na grupach klasowych. Jednak nie do wszystkich mam dostęp.
W związku z tym zamieszczam go również w świetlicowych propozycjach. Zapoznajcie się proszę.
Dołączam również załączniki : 1 i 2.

Regulamin konkursu plastycznego

„Razem budujemy naszą odporność”
1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rypinie, ul.
Warszawska 38a, 87-500 Rypin

Cele konkursu
1.

Aktywna promocja i edukacja w zakresie zdrowego stylu życia w budowaniu naszej odporności
poprzez:
a) zdrowe odżywianie, zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną
b) higienę osobistą i higienę otoczenia

2.
3.

Wzmacnianie zasad zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

4.

Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie
prozdrowotnych postaw.

5.
6.

Realizacja własnych pasji i zainteresowań jako sposobu na życie.

Propagowanie szczepień ochronnych jako skutecznej metody ochrony przed chorobami
zakaźnymi.

Współpracę z rodzicami i opiekunami w celu budowania u dzieci i młodzieży postaw
prozdrowotnych.

Zasady udziału w konkursie
1.

W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli, dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich
wraz z całymi rodzinami.

2.

Do udziału w konkursie zapraszamy zespoły rodzinne, które mają za zadanie wykonać pracę
plastyczną na temat związany z celami konkursu zgodnie z hasłem „Razem budujemy naszą
odporność

3.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką na papierze o formacie A4. Na odwrocie
każdej pracy należy umieścić dane uczestnika konkursu
(np. Adam Kowalski klasa II b Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie z rodziną, można członków
rodziny np. mama, tata, brat, siostra, babcia itd. oraz nr telefonu do rodzica/opiekuna).
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie podpisanego oświadczenia (załącznik I lub
2). i dostarczenie wraz z pracą plastyczną do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w
Rypinie ul. Warszawska 38a, 87-500 Rypin za pośrednictwem poczty lub osobiście do 15 czerwca
2020r.

Przebieg konkursu, ocena i nagrody.
1.
2.

Konkurs przebiega 1 etapowo.
Wybrane przez organizatorów Jury oceni wszystkie dostarczone prace plastyczne.

3. Przyznane zostaną I, II i III miejsce.

4.

20 czerwca 2020r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu i podane do wiadomości na stronie
www.psserypin.pl, facebook.com/psserypin, twitter.com/PsseRypin, instagram.com/psserypin

5.

Nagrody ufundował organizator konkursu Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w
Rypinie.

6.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje organizator.

Zachęcamy do odwiedzania naszych stron i profili, na których zamieszane są materiały informacyjno edukacyjne dotyczące tematyki konkursu:
www.psserypin.pl facebook.com/psserypin twitter.com/PsseRypin instagram.com/psserypin

Zadanie 2.
Kilka wskazówek dotyczących rysowania różnych części ciała.

