
Konkurs profilaktyczny – „Wolni od uzależnień” 
REGULAMIN 
 

 Konkurs realizowany jest w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego      
i kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. 

 Adresatami projektu są uczniowie klas IV – VIII Szkoły. 
 Czas trwania konkursu: 01.02.2020 -28.02.2020 r. 

 

CELE KONKURSU 
1. Podniesienie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej zagrożeń, jakie niosą ze sobą 

uzależnienia i zachowania ryzykowne. 
2. Zwrócenie uwagi na zachowania alternatywne wobec używek. 
3. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i 

postaw prozdrowotnych. 
4. Rozwijanie i pobudzanie wyobraźni plastycznej, filmowej, literackiej oraz kreatywności 

twórczej dzieci i młodzieży. 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 
 

1. Wykonanie jednej z niżej wymienionych form: 
a. Plakat profilaktyczny 
b. Ulotka profilaktyczna 
c. Wiersz, minimum 3 zwrotki dotyczący podanej tematyki, może być wzbogacony 

elementami graficznymi 
d. Komiks: wersja komiksu powinna być papierowa i zaprezentowana na pojedynczych 

kartkach/planszach w formacie A4. Komiks powinien zawierać krótki tytuł. 

Każdy uczestnik realizujący powyższe formy może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną 
pracę. 

e. Materiały filmowe, których tematyka zgodna jest z celami konkursu, czas trwania do 5 
min. Ta forma przeznaczona jest dla grupy uczniów do 5 osób. 

2. Technika wykonania prac dowolna, format prac dowolny. 
3. Praca powinna nawiązywać do tematu konkursu „Wolni od uzależnień”, w tym przedstawiać 

szkodliwość i zagrożenia związane z używkami (nikotyna, alkohol, narkotyki), ale mogą to być 
też uzależnienia od gier, komputera, telefonu. 

4. Do konkursu mogą być zgłaszane prace autorskie nigdzie nie publikowane. 
5. Przekazane prace (plastyczne i literackie)powinny być odpowiednio opisane na odwrocie: 

imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa. 

KRYTERIA OCENY 
 

 Profilaktyczny przekaz treści 
 Oryginalność i pomysłowość 
 Estetyka wykonania 



NAGRODY 
 

 Dyplomy, oceny z biologii 
 Wystawa prac w szkolnym holu oraz na stronie internetowej szkoły 

INNE UWAGI 
 

 Prace złożone na konkurs staną się własnością organizatorów i będą wykorzystywane do 
celów edukacyjno – profilaktycznych. 

 


