
REGULAMIN III EDYCJI GMINNEGO KONKURSU 

PROFILAKTYCZNEGO 

„Z  pasją pokonasz nałóg” 
organizowanego przez Pełnomocnika BMIGK ds. RPA Alicję Pawlicką 

 i Pedagoga Szkolnego Paulinę Andrzejewską 

 

§ 1.Cele Konkursu: 

1.Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez twórczość plastyczną, 

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku osobistego wśród uczniów, 

3.Odkrywanie w sobie talentu i sposobu na życie, 

4.Świadome rozumowanie skali zagrożenia wynikającego z uzależnienia 

poprzez wnikliwe zapoznanie się z tematem, 

5.Nauka asertywności i przeciwstawiania się presji rówieśniczej, 

6. Zdobywanie świadomości dotyczącej skutków uzależnień, 

7. Propagowanie zdrowego i szczęśliwego trybu życia. 

 

§ 2. Tematyka 

1.Wpływ alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy na organizm 

człowieka, w szczególności młodzieży, 

2.Choroby wywoływane przez zażywanie używek, 

3.Znajomość pojęć: uzależnienie, narkotyki, alkoholizm, napój alkoholowy, 

substancje psychoaktywne, środki psychotropowe, środki odurzające, 

współuzależnienie, promile. 

 

§ 3. Czas trwania konkursu 

1. Etap gminny od 30.04.2019 r. do 25.05.2019 r. 

2. Ogłoszenie wyników konkursów odbędzie się w środę 29 maja 2019 r.,  

w Krzywiniu w Domu Strażaka, podczas imprezy z okazji „ Dnia 

Dziecka” - „Muzyka Tak! Narkotyki Nie!” 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa 

1. Uczniowie z Zespołu Szkół Podstawowych klas IV-VI. 

2. Uczniowie przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych 

technik plastycznych w formacie przynajmniej A3, dopuszczalne są 

również prace multimedialne, w tym krótkie filmy. 

3. Prace mogą być wykonane zespołowo. 



4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 1994r, Nr 24, 

poz.83) oraz do publikacji i  wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez Organizatora oraz w internecie. 

5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 5. Termin i warunki dostarczania prac 

1. Prace należy dostarczyć  do Organizatora Konkursu lub w sekretariacie 

danej szkoły w terminie do 25 maja 2019 r. 

2. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię, nazwisko, wiek autora, tytuł 

pracy, oraz adres. 

3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

 

§6. Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, wybierze zwycięzców. 

2. Spośród zgłoszonych  prac Komisja wybierze minimum 3 prace (I, II,III 

miejsce) w dwóch kategoriach wiekowych. 

3. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Szkoły  

i Gminy. 

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez osoby, które 

zostaną wyłonione jako zwycięzcy, pisemnego oświadczenia  

o przyniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu. 

5. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 
 

 

 


