Regulamin konkursu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs na palmę wielkanocną zorganizowany zostanie w ramach obchodów Światowego
Dnia Zdrowia dla osób po 50 roku życia na terenie nadzorowanym przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu
2. Organizatorem konkursu jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu.
3. Zasięg lokalny.
2. CEL KONKURSU
Uatrakcyjnienie obchodów Światowego Dnia Zdrowia poprzez aktywizację osób po 50 roku
życia.
.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu są osoby po 50 roku życia mieszkający na terenie nadzorowanym
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu.
2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesyłać do dnia 28 marca 2014r.
na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu,
41-902 Bytom ul. Moniuszki 25, z dopiskiem „ Konkurs”
4. Przekazaną prace należy:
a) Czytelnie opisać : imię i nazwisko autora pracy, nazwa ,adres i telefon instytucji
tj.; klubu, dom kultury, domu opieki społecznej, uniwersytetu III wieku itp.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ekspozycji prac podczas wystaw w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Bytomiu .
6. Nadesłane prace będą zwracane.

4. KRYTERIA OCENY I SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
1. Prace oceniane będą w skali od 1 do 5 pod względem:
a) oryginalności i pomysłowości
b) estetyki wykonania.
c) precyzja wykonania

5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 31.03.2014r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej PSSE w Bytomiu (http://pssebytom.pis.gov.pl/) do dnia 2 kwietnia 2014r .
Dodatkowo zostanie zorganizowana wystawa prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Bytomiu, Pl. Sobieskiego 3 w terminie od 1.04 do 7.04 gdzie odwiedzający będą mogli
oddać głos na najlepszą prace.
6. NAGRODY KONKURSOWE
1. Organizatorzy Konkursu gwarantują przyznanie nagród oraz dyplomów dla zwycięzców
za zajęcie I, II i III miejsca oraz zwycięskiej pracy według opinii odwiedzających Miejską
Bibliotekę Publiczną w Bytomiu.
2. Nagrody zostaną dostarczone laureatom, przez pracowników Oświaty Zdrowotnej PSSE
Bytom.
7. POZOSTAŁE USTALENIA
1. Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru pracy jest ostateczna i nie podlega odwołaniu
2. Autorzy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4.W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

