
Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień 

„SZCZĘŚLIWA RODZINA BEZ UŻYWEK I PRZEMOCY. LICZY SIĘ TYLKO MIŁOŚĆ”. 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Brynicy 

2. Celem konkursu jest: 

− kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości społecznych; 

− promowanie stylu życia wolnego od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy i przemocy; 

− promowanie wspólnych, bezpiecznych form spędzania wolnego czasu; 

− zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami; 

− kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji w rodzinie; 

− rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych; 

− inspirowanie do tworzenia oryginalnych prac plastycznych, promujących zdrowy styl życia. 

II. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Brynicy. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: 

− Kategoria I – indywidualne prace uczniów klas I-IV 

− Kategoria II – indywidualne prace uczniów klas V-VIII 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie uczestnika, nie naruszające 

praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio nie publikowane. Każda Szkoła może 

przysłać maksymalnie 4 prace. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. 

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, bez użycia sypkich produktów  

żywnościowych i plasteliny, na kartonie formatu A4 dla kategorii I, oraz A3 dla kategorii II. 

6. Zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podklejają na odwrocie uzupełnioną i podpisaną 

kartą zgłoszenia i oświadczenie/załącznik nr 1. 

7. Prace należy złożyć u koordynatorów konkursu – Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

III. Komisja Konkursowa 

1. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatora; 

2. Kryteria oceny: 

a/ zgodność pracy z tematyką, 

b/ inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 

c/ czytelność przekazu, 

d/ ogólne wrażenia estetyczne. 

IV. Nagrody 

1. Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej za pierwsze trzy 

miejsca. 

2. Ogłoszenie listy nagrodzonych zostanie opublikowane na stronie Szkoły  

3. O terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureaci 

zostaną poinformowani osobiście. 

 

Organizatorzy konkursu 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia uczestnika 

 
(Prosimy o czytelne wypełnienie karty) 

 

Dane uczestnika  konkursu: 

 

Imię: ................................................................... Nazwisko:...................................................................... 

Wiek: ........................., Klasa ........................... Kategoria: ...................................................................... 

Szkoła Podstawowa : ............................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy lub e-mail: ............................................................................................................. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Szkolnego Konkursu 

Profilaktycznego   oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/dzieci w konkursie 

…………………………………………………...................................................... i akceptuję Regulamin Konkursu. 
                                                                 /Imię i nazwisko dziecka/ 

 

 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach informacyjno-

promocyjnych związanych z konkursem profilaktycznym. 

• Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy plastycznej autorstwa mojego dziecka 

przez organizatorów w celach promocyjno-informacyjnych. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeglądu 

oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z GMINNYM KONKURSEM 

PROFILAKTYCZNYM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 

...................................................................... 
              (data i podpis rodzica/opiekuna) 


