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REGULAMIN  
konkursu na plakat i hasło „ZDROWIE NA TALERZU”  

 
 

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej.  

To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami.  

Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje.  

Elementy graficzne z reguły dominują nad informacjami tekstowymi. Napisy są często przetworzone 

artystycznie. Dobry plakat wyróżnia prostota: mniej znaczy więcej! 

Hasło: dewiza przyświecająca jakimś działaniom (reklamowym, propagandowym, promocyjnym, 

wychowawczym, itp.) np. Szanuj zieleń! lub Stop. Dziecko na drodze!  

 

I. Postanowienia ogólne: 

• Organizatorem konkursu są pedagodzy szkolni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.  

• Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. 

• Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu oraz wymyślenie hasła promującego zdrowe 

odżywanie.  

 

II. Cel konkursu: 

1. Zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowego żywienia.  

2. Informowanie społeczności szkolnej  jak prawidłowo się odżywiać. 
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3. Popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu i jego wpływie na organizm człowieka. 

4. Rozwój świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

5. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i kreatywności wśród uczniów.  

 

III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie: 

1.  Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZSP w Kleszczowie. 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich  

(w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio 

niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa.  

3. Uczestnik konkursu może uczestniczyć w wykonaniu tylko jednej pracy.   

4. Praca może być wykonana indywidualnie, lub grupę liczącą do 3 osób.  

5. Konkurs składa się z 1 etapu szkolnego. 

6. Praca musi być dostarczona w wyznaczonym terminie do wychowawcy klasy lub gabinetu pedagoga 

szkolnego (L.1.21).  

 

IV. Ramy czasowe: 

    Etap szkolny konkursu trwa od momentu ogłoszenia, czyli od dnia 14 września do dnia 07  

października 2022roku. 

 

V. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

1. Zadania dla uczestników konkursu: 

• zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu przedstawiającego propozycję  zdrowego, 

zbilansowanego posiłku oraz wymyślenie hasła promującego zdrowe odżywianie,  

• hasło musi być umieszczone na plakacie, 

• plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną,  

• plakat i hasło nie mogą zawierać w treści rysunków, znaków, napisów obrażających inne osoby oraz 

lokowania produktów, leków, nazw i logo producentów, 

• napisy muszą być wykonane w języku polskim, 

• format A3- jednostronny.  

2. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: 

3.  Etap szkolny: Uczniowie składają swoje prace w wyznaczonym terminie do wychowawców klas,     

wychowawcy- przynoszą plakaty do gabinetu pedagogów szkolnych L. 1.21  
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4.       Sposób opisania prac konkursowych: 

• każda praca musi być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora pracy ( w przypadku 
grupy uczniów umieszczamy również klasę) . 

     

5.     Zasady oceny: 

- zgodność prac  z regulaminem, 

- czytelność przekazu, 

- estetyka wykonania pracy, 

- brak błędów merytorycznych. 

 

6. Skład komisji konkursowej: 

W skład komisji konkursowej wchodzą: specjaliści szkolni, nauczyciel biologii, plastyki i języka 

polskiego. 

 

7. Zasady nagradzania:  

Komisja konkursowa przyznaje I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 

 

8. Nagrody:   

Ufundowane zostaną przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w  Kleszczowie. Specjalną nagrodą dla 

wyróżniających się prac będą oceny cząstkowe z biologii, plastyki lub języka polskiego Jedna ocena za 

daną pracę). 

 

VI Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania prac konkursowych 

na korytarzach szkolnych i stronie internetowej szkoły.  

3. O terminie, miejscu i sposobie przekazania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni przez 

wychowawców klas. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Komisja 

Konkursowa.  

5. Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej   szkoły. 
 

                                                             Organizatorzy: 

      Beata Wysmułek – pedagog szkolny 

Ilona Bujacz – Pedagog szkolny 


