
REGULAMIN KONKURSU 

PROFILAKTYCZNEGO 

pn. „Żyję zdrowo –  

bo nie ulegam nałogom” 

 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Mołodyczu. 

§ 2 

Celem konkursu jest:  

1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i 

postaw prozdrowotnych.  

2. Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych.  

3. Zainspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych 

umiejętności życiowych. 

 4. Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu 

oraz innych substancji psychoaktywnych.  

5. Uzyskanie oryginalnych projektów prac plastycznych, literackich oraz graficznych, 

promujących zachowanie zdrowego trybu życia. 

§ 3 

Uczestnicy Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej w Mołodyczu. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: 

1. kategoria – przedszkolaki – praca plastyczna – plakat profilaktyczny wykonany w formie: 

rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, collage. Format pracy A3,  

2. kategoria – klasy 1- 3 – praca plastyczna – plakat profilaktyczny wykonany w formie: 

rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, collage. Format pracy A3,  

3. kategoria – klasy 4 – 8-– wiersz – powinien składać się minimum z dwóch zwrotek i 

nawiązywać do tematu konkursu, może być wzbogacony elementami graficznymi, hasłami. 

4. kategoria – klasy 4- 8 – praca plastyczna – plakat profilaktyczny wykonany w formie: 

rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, collage. Format pracy A3,  



 

5. kategoria – klasy 7 -8  – mem internetowy  –wykonany w programie GIMP  

§ 4 

Warunki konkursu : 

1.  Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:  

1) Etap I- szkoła  w ramach konkursu przygotowuje:  

a) pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat uzależnień ( papierosy, alkohol, 

narkotyki, komputer, telewizor, słodycze itp.)  

b) gazetkę szkolną  

2) Etap II uczniowie w zależności od kategorii wiekowej przygotowują prace plastyczne, 

literackie lub graficzne.  

3. Autor projektu nawiązuje do treści hasła umieszczonego na plakacie „Żyję zdrowo – bo nie 

ulegam nałogom”  

4. Prace konkursowe powinny być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom np. 

nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer, itp. – ze szczególnym, zwróceniem 

uwagi na negatywne konsekwencje.  

5. Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zgodą na publikowanie pracy 

i wizerunku uczestników. Do prac konkursowych należy dołączyć oświadczenie (zał. nr 1 do 

regulaminu). 

6. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:  

 

imię i nazwisko uczestnika, wiek oraz imię i nazwisko opiekuna. 

 

7. Termin konkursu:  

- pogadanki, gazetki ścienne od 01.10.2019 do  20.12.2019 r. 

- termin składania prac: 01.02.2020 r. 

§ 5 

Przebieg konkursu  

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora 

szkoły.  

2. Komisja oceniać będzie:  

1) zawartość merytoryczną,  

2) kreatywność, oryginalność i pomysłowość,  

3) formę estetyczną pracy.  



3. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach wiekowych.  

Nagrodzone zostaną I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.  

§ 6 

Uwagi końcowe:  

1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.  

2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji 

do prac zgłoszonych do konkursu.  

4. Do pracy konkursowej należy załączyć poniższe oświadczenie. 

 

 

Koordynatorzy 

Angelika Tomaszek 

Beata Walerianowicz- Hemperek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zał .nr 1 

 ............................, dnia ............................  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Dane osoby składającej oświadczenie*  

 

................................................. 

 

................................................. 

 

.................................................  

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu 

Profilaktycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Mołodyczu.  

2. Wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora moich danych osobowych (imię  

i nazwisko) oraz wizerunku (np. zdjęcie z wręczenia nagród) oraz na publikację mojej pracy 

konkursowej na stronach internetowych i w prasie w celach konkursowych, (zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity: 

Dz.U.2002r. nr 101 poz. 926, ze zm.)  

 

 

 

* W przypadku osoby małoletniej Oświadczenie składają rodzice/opiekunowie 

 


