REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

ph. Używki niszczą życie
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu profilaktycznego jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej
w Liszynie.
§2
Cele konkursu
1. Uświadomienie uczniom zagrożeń i destrukcyjnego wpływu używek na organizm
młodego człowieka.
2. Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez uświadomienie konsekwencji sięgania po
używki.
3. Zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form
spędzania czasu wolnego, które zaspokajają ich potrzeby rozwojowe.
4. Pokazanie uczniom, czym jest zdrowe życie i na co warto zwrócić uwagę, aby być
zdrowym i żyć zdrowo.
5. Rozwijanie i pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.
6. Wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej
komunikacji, wrażliwości na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka.
7. Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek.
§3
Uczestnicy konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas z I-VIII szkół podstawowych z terenu
Gminy Słupno. Uczniowie powinni mieć pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów o
zgodzie na udział w konkursie oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik
nr 1). Uczniowie będą wykonywali zróżnicowane prace w dwóch grupach wiekowych – klasy
I – IV oraz klasy V – VIII.
§4
Miejsce i data konkursu
1. Z uwagi na zagrożenie pandemią wszyscy uczestnicy z klas I – IV oraz V – VIII
wykonują prace konkursowe w swoich placówkach.
2. W obu grupach wiekowych konkurs jest dwuetapowy:


I etap odbywa się w placówce macierzystej uczestnika, gdzie komisja wyłania po 3

najlepsze prace z każdej grupy wiekowej, a ich zdjęcia (klasy I – IV) oraz prezentacje (klasy
V – VIII) przesyła opisane do organizatora konkursu.



II etap – ocena przesłanych prac oraz przyznanie nagród odbywa się w placówce
organizatora.

1. Zdjęcia prac wykonywanych przez uczniów szkół oraz prezentacje należy przesłać
opisane do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie na
adres sekretariat@spliszyno.pl do dnia 4 grudnia 2020 roku włącznie.
§5
Szczegółowy opis konkurencji
KLASY I - IV
1. Uczniowie klas I – IV wykonują indywidualnie plakat ph. Używki niszczą życie.
Każda praca jest niepowtarzalna i ma jednego właściciela – jej autora.
2. Prace plastyczne:


muszą być wykonane samodzielnie,



wykonane dowolną, ciekawą techniką, na kartce z bloku technicznego,



format pracy: A- 3,



treści zawarte w niej powinny być ściśle związane ze wskazaną tematyką.



Każda powinna mieć metryczkę (nazwa szkoły, imię i nazwisko autora, klasa,
tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela)



każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

3. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. Autorzy zwycięskich prac otrzymają atrakcyjne nagrody. O wynikach konkursu i
sposobie odbioru nagród zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.
6. Przekazane prace nie będą zwracane autorom oraz mogą być wykorzystane i
udostępnione jako materiały profilaktyczne.

Kryteria oceny:
Prace oceniane będą w skali 20 punktowej:
2. 0-5

pkt – zgodność z tematem,

3. 0-5

pkt – samodzielność wykonania

4. 0-5

pkt – estetyka wykonania,

5. 0-5

pkt – oryginalność ujęcia tematu

KLASY V-VIII
1. Konkurs ma charakter indywidualny.
2. Każdy uczestnik z klas V– VIII przygotowuje indywidualnie prezentację
multimedialną ph. Używki niszczą życie.
3. Każda z prac ma maksymalnie 10 stron + strona tytułowa + przypisy.
4. Na stronie tytułowej oprócz tytułu powinny znajdować się nazwiska autorów, klasa,
nazwa szkoły, nazwisko nauczyciela.
5. Praca winna zawierać zarówno tekst jak i zdjęcia.
6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, której jest autorem.
7. Błędy ortograficzne i merytoryczne dyskwalifikują pracę na każdym etapie.
8. Treści zawarte w niej powinny być ściśle związane ze wskazaną tematyką.
9. Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione
jako materiały profilaktyczne.
10. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa.
11. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
12. Autorzy zwycięskich prac otrzymają atrakcyjne nagrody. O wynikach konkursu i
sposobie odbioru nagród zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.
Kryteria oceny:
Prace oceniane będą w skali 15 punktowej:
0-5 pkt – zgodność z tematem,
0-5 pkt – estetyka wykonania,
0-5 pkt – oryginalne ujęcia tematu.
§6
Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu,
a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.
2. W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.
5. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik nr 1).

Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać w sekretariacie szkoły pod
numerem telefonu 24 261 29 22.

Załącznik nr 1

………………………………

…………………….

(imię, nazwisko uczestnika)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE



Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………………………..

w Międzyszkolnym Konkursie Profilaktycznym ph. Używki niszczą życie organizowanym
przez Szkołę Podstawową im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie i akceptuję Regulamin
Konkursu.


Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach informacyjno
– promocyjnych związanych z konkursem profilaktycznym.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby
przeglądu oraz w celach informacyjno – promocyjnych związanych z
Międzyszkolnym Konkursem Profilaktycznym Używki niszczą życie 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)

