REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
"STOP UZALEŻNIENIOM"
Organizatorzy konkursu
Konkurs

organizowany

jest

przez

pedagoga

szkolnego

Zespołu

Szkół

w Dzwoli w ramach Programu Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016.
Cel konkursu
» dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających (alkohol,
nikotyna, narkotyki, dopalacze) i ich wpływu na organizm człowieka,
» propagowanie życia bez nałogów,
» skłanianie uczniów do zachowań asertywnych,
» rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.
Uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej oraz
uczniów klas I-III gimnazjum.
2. Organizator

wyznacza

następujące

kategorie

konkursu:

a) konkurs plastyczny:


przedszkolaki - plakat nt." Mamo, tato nie pal!" (format A4, technika
dowolna),



uczniowie kl. I - III szkoły podstawowej - plakat nt. " Mamo, tato nie pal!"
(format A4, technika dowolna),



uczniowie kl. IV - VI - plakat nt. "Alkohol to twój wróg" ( format minimum
A3, technika dowolna),



uczniowie gimnazjum - plakat nt. "Narkotyki, dopalacze - zażywasz?
Przegrywasz!" ( format minimum A3, technika dowolna).

b) konkurs na wiersz, rymowankę mówiące o szkodliwości palenia papierosów
spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, w kategoriach:


uczniowie klas I - III szkoły podstawowej,



uczniowie klas IV - VI



uczniowie kl. I - III gimnazjum

1. Prace powinny być samodzielne, nigdzie nie publikowane. Wiersz, rymowankę należy
napisać w dowolnym edytorze tekstu i wydrukować w formacie A4.
2. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników.
Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:
tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa.
3. Prace konkursowe należy składać do pedagoga szkolnego. Termin - do 27 stycznia
2016 roku.
Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe ocenią członkowie komisji konkursowej.
2. Komisja oceniać będzie:
 zawartość merytoryczną,
 kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
 formę estetyczną pracy.
3. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 stycznia 2016 r. podczas zabawy
choinkowej.
Uwagi końcowe
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane
w działaniach informacyjno - edukacyjnych na terenie szkoły.
3. Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Barbara Buryta.

