
REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO  

pn. „Żyję zdrowo – bo nie ulegam nałogom” 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs organizowany jest przez Wójta Gminy Małkinia Górna. 

§ 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 szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dzieci 

uczęszczające do przedszkola z terenu Gminy Małkinia Górna. 

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 – 6 – wiersz – powinien składać się minimum z dwóch zwrotek i 

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

Format pracy A3, 

4. kategoria – klasy 7 – 8 oraz III klasy gimnazjum – ulotki profilaktyczne – ulotka powinna 

zawierać hasło, część merytoryczną oraz propozycję graficzną, dowolna technika. Format 

pracy A4. 

 

 



§ 4 

Warunki konkursu 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie w terminie od 19.10.18 r. 

do 30.11.18 r. pogadanek w szkołach o tematyce uzależnień oraz gazetki szkolnej,  

a następnie przygotowanie przez uczniów prac związanych z profilaktyką uzależnień. 

2. 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 zgodę  

 (zał. nr 1 do regulaminu). 

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

imię i nazwisko, wiek, adres, kontakt (nr telefonu, e-mail) –nazwa szkoły  

lub przedszkola, imię i nazwisko opiekuna. 

7. Prace i sprawozdanie z przeprowadzonych pogadanek i wykonanych gazetek 

szkolnych oraz dokumentację fotograficzną należy złożyć w Urzędzie Gminy 

Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 pok. nr 4 w terminie do 1 grudnia br. 

Dokumentację fotograficzną należy dołączyć na płycie lub przesłać na adres 

poczta@malkiniagorna.pl. W przypadku przesłania pracy konkursowej decyduje data 

stempla pocztowego. Prace, które wpłyną po określonym terminie nie będą brały 

udziału w konkursie. 

 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta 

Gminy. 

2. Komisja oceniać będzie: 

1) zawartość merytoryczną, 

2) kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 

3) formę estetyczną pracy. 

 

3. Nagrody będą przyznawane w czterech kategoriach wiekowych. Nagrodzone zostaną 

I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej: 



1) przedszkolaki (5-6 lat), 

2) uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, 

3) uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej , 

4) uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum 

4. Nagroda specjalna przeznaczona zostanie dla szkoły, która udokumentuje największe 

zaangażowanie w akcję profilaktyczną. 

5. Lista nagrodzonych będzie dostępna w UG pok. nr 4 (tel. 0 29 644 29 78 ) oraz na stronie 

internetowej www.malkiniagorna.pl. 

§ 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 poniższą zgodę. 

 


