PLASTYCZNO-MUZYCZNO-LITERACKI
KONKURS ZDROWIA JAMY USTNEJ
W RAMACH IX EDYCJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA JAMY USTNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Organizator:
Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed, ul. Śląska 40, 22-400 Zamość.
Współorganizator:
Szkoła Muzyczna Yamaha w Zamościu, ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość.
Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 14, 22-400 Zamość.
II. CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja treści prozdrowotnych poprzez rysunek, śpiew i tekst.
2. Rozwijanie talentów plastycznych/muzycznych/literackich wśród dzieci i młodzieży.
3. Aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.
III. ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Tematyka konkursu ukierunkowana jest na tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia Jamy
Ustnej któro brzmi: Wszystko się tutaj zaczyna - zdrowe usta, zdrowe ciało, ze szczególnym
uwzględnieniem treści dotyczących:
- promowania profilaktyki stomatologicznej,
- dbałości o estetyczny wygląd naszych zębów,
- higieny jamy ustnej i właściwych nawyków,
- kształtowania postawy wobec leczenia stomatologicznego,
- dentysty i jego roli w przeciwdziałaniu próchnicy,
- właściwego odżywiania,
- zdrowego ciała i stylu życia,
2. Treści powinny mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać możliwość uniknięcia zagrożeń
poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań, sprzyjających zdrowiu jamy ustnej.

IV. UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z powiatu zamojskiego.
2. Zakres wiekowy uczestników: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat.
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V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
1. Festiwal będzie przeprowadzony i oceniony w trzech kategoriach konkursowych:
kategoria plastyczna,
kategoria muzyczna,
kategoria literacka,
2. Każdy uczestnik przygotowuje pracę plastyczną/utwór muzyczny/twórczość literacką o
tematyce zgodnej z punktem III regulaminu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja pracy plastycznej/utworu muzycznego/
twórczości literackiej.
4. W każdej z kategorii konkursowych wyłonionych zostanie 3 laureatów oraz wyróżnienia.
5. Festiwal składa się z 2 etapów:
Etap 1:
Zadania do wykonania dla wybranych kategorii konkursowych:
kategoria plastyczna:
Wykonanie i nadesłanie pracy plastycznej – plakat z racji obchodów Światowego Dnia Zdrowia
Jamy Ustnej – w tematyce zgodnej z punktem III regulaminu, technika pracy – dowolna, format
pracy A4.
kategoria muzyczna:
Wykonanie, nagranie i nadesłanie piosenki w języku polskim z podkładem muzycznym - w
tematyce zgodnej z punktem III regulaminu, w formie nagrania na płytach CDR, DVD lub innym
nośniku. Na nośniku powinien znajdować się tylko jeden właściwy utwór.
kategoria literacka:
Stworzenie tekstu własnego - w tematyce zgodnej z punktem III regulaminu w dowolnej formie
literackiej od poważnych, podniosłych trenów, opowieści, historyjek i wierszyków do komicznych
rymowanek.
2. Prace plastyczne/utwory muzyczne/twórczość literacką należy przesłać lub dostarczyć osobiście
wraz z formularzem zgłoszenia do dnia 11 marca 2016 r. na adres Centrum Stomatologii
Estetycznej Multimed ul. Śląska 40, 22-400 Zamość, z dopiskiem Światowy Dzień Zdrowia Jamy
Ustnej. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronach internetowych
organizatora i współorganizatorów pod adresem www.bezbolesnie.pl w dziale konkursy,
www.zamosc-yamahaszkola.pl oraz www.unia.zam.pl.
Etap 2:
1. Spośród nadesłanych prac plastycznych/utworów muzycznych/twórczości literackiej komisja
wyłoni laureatów.
2. Spośród każdej z kategorii konkursowej wyłonione zostaną - miejsce 1, miejsce 2 i 3 oraz
wyróżnienia.
3. Laureaci konkursu poinformowani zostaną o zwycięstwie drogą telefoniczną.
4. Laureaci wybrani przez komisję wystąpią lub w przypadku konkursu plastycznego ich prace
zostaną zaprezentowane podczas oficjalnego ogłoszenia wyników w trakcie trwania eventu z racji
Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej który odbędzie się w Galerii Twierdza w Zamościu dnia
20 marca 2016 r.
kategoria plastyczna:
- prezentacja prac podczas eventu z racji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej który
odbędzie się w Galerii Twierdza w Zamościu dnia 20 marca 2016 r.
- wręczenie nagród
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kategoria muzyczna:
- każdy z laureatów zaprezentuje piosenkę z podkładem muzycznym osobiście
nagranym wcześniej na płycie CD lub innym nośniku i dostarczonym do
organizatora konkursu lub z akompaniamentem we własnym zakresie.
- w trakcie występu finałowego laureaci osobiście zaprezentują utwory, na podstawie
których zostali zakwalifikowani do udziału w finale.
- laureaci konkursu zobowiązani są do przybycia na pół godziny przed rozpoczęciem
występów scenicznych.
- wręczenie nagród
kategoria literacka:
- każdy z laureatów zaprezentuje własny tekst finałowy,
- w trakcie występu finałowego laureaci osobiście zaprezentują utwory, na podstawie
których zostali zakwalifikowani do udziału w finale,
- laureaci konkursu zobowiązani są do przybycia na pół godziny przed rozpoczęciem
występów scenicznych,
- wręczenie nagród,
5. Rezygnacja uczestnika z udziału w występie finałowym pozbawia finalistę prawa do
ubiegania się o nagrody.
VI. ZASADY NAGRADZANIA/ RODZAJE NAGRÓD
1.
Oceny wyboru laureatów dokona komisja powołana przez organizatorów.
2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii uzyskają tytuł laureata oraz dyplomy i
nagrody rzeczowe.
3. Komisja dopuszcza przyznanie wyróżnień.

VII. POZOSTAŁE USTALENIA
1. Decyzje komisji i jury konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
2. Prawo rejestracji występu finałowego oraz prawo własności do nagrania tego koncertu
przysługuje organizatorowi i współorganizatorom.
3. Organizatorzy i współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i nagrań z
przebiegu finału konkursu.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
6. Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
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