
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Lublinie ogłaszają konkurs na graficzny mem internetowy,  dotyczący
używania  substancji  psychoaktywnych,  realizowany  w  ramach  projektu  KIK/68  pt.
„Profilaktyczny  program w zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniu  od  alkoholu,  tytoniu  i
innych środków psychoaktywnych” 
Regulamin  KONKURSU  DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH
DOTYCZACY UZYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. Regulamin konkursu
na graficzny mem internetowy dotyczący używania substancji psychoaktywnych. 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
2. Celem konkursu jest stworzenie ciekawych i dających do myślenia młodym ludziom form
graficzno – słownych które będą powielane  i  udostępniane  w serwisie  społecznościowym
Facebook w celu dotarcia  do jak największej  liczby odbiorców (polubienia,  udostępnienia
konta WSSE w Lublinie). 
3.  Tematem konkursu  jest  stworzenie  graficznego  memu  internetowego  którego tematyką
będzie używanie substancji psychoaktywnych -dopalaczy) przez młodych ludzi. Przekazem
powinno  być  uświadomienie  szkodliwości  używania  substancji  psychoaktywnych,
zniechęcenie  do  tego  rodzaju  używek,  skłonienie  do  refleksji  nad  własnym  życiem  i
zdrowiem a także nad wyborami osób nam bliskich. 
4.  Mem powinien  być  czytelny  i  składać  się  z  części  graficznej  (obrazek,  zdjęcie)  oraz
podpisu (pointy). 
5. Mem powinien być stworzony w postaci jpg, max pojemności 500kb. 
6. Organizacją konkursu zajmują się Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w
Lublinie oraz Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne województwa lubelskiego. 
7.  I  etap  konkursu  przeprowadzają  PSSE  bezpośrednio  w  szkołach  ponadgimnazjalnych
biorących udział w programie „ARS czyli jak dbać o miłość”. 
8. Uczestnicy konkursu przesyłają prace konkursowe na adres meilowy Powiatowej  Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Zamościu,  e-mail  oz@pssezamosc.pl w  terminie  do  dnia
23.12.2015  r.  Na  dole  mema  należy  zamieścić  następujące  informacje:  Autor:  imię  i
nazwisko,  wiek,  nazwa  szkoły  i  klasa;  powiat.  Dane  te  nie  będą  udostępniane  podczas
publikacji  prac  na  Facebooku,  służą  wyłącznie  identyfikacji  osób  biorących  udział  w
konkursie. W związku z przetwarzaniem danych osobowych prosimy także o to, aby rodzic
każdego  ucznia  biorącego  udział  w  konkursie  wypełnił  druk  „Zgoda  rodziców/prawnych
opiekunów dziecka na udział w konkursie…
9. W I  etapie  selekcji  zgłoszonych  memów dokona PSSE w Zamościu  (odrzucając  prace
niezgodne z regulaminem), następnie wybrane prace zostaną przesłane do WSSE w Lublinie. 
10. WSSE będzie umieszczać memy na swoim koncie społecznościowym na facebooku. 
11.  Po  udostepnieniu  wszystkich  memów  odbędzie  się  głosowanie  przy  pomocy  tzw
„lajków”. Każda osoba biorąca udział w głosowaniu musi polubić stronę WSSE oraz wybrany
mem, lub kilka memów. Twórcy memów o największej liczbie „lajków” zostaną nagrodzeni. 
12.  Nagrodami  za  najciekawsze  memy  będą  torby  materiałowe  wykonane  ze  środków
Projektu w ramach kampanii „nie pozwól odlecieć swemu szczęściu” (grafika w załączeniu).
Nagrody zostaną rozdysponowane do WSSE i PSSE wg rozdzielnika. 
13.  Ramy czasowe przeprowadzenia  konkursu – rok szkolny 2015/16,  termin  przesyłania
memów z PSSE do WSSE– do końca roku 2015r. 
14. Rozpoczęcie głosowania – styczeń 2016. Głosowanie trwa do końca marca 2016. 
15. Rozdanie nagród – podsumowanie realizacji programu ARS, czyli jak dbac o miłość? W
roku szkolnym 2015/16 w placówkach.


