
REGULAMIN  

GMINNEGO KONKURSU  PROFILAKTYCZNEGO 

       „ MOJA RODZINA JEST SUPER”- rodzinne historie widziane oczami dziecka. 

 

Mamy nadzieję, że udział w konkursie będzie dla dzieci i młodzieży  okazją do: wspólnych 

spotkań z rodziną, rozmów, wspomnień; wzmocni istniejące więzi  i stanie się okazją  

zaprezentowania ciekawych sytuacji. 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Szczawinie Kościelnym 

§ 2 

Cele konkursu 

• wzmocnienie pozytywnych  relacji, 

• propagowanie życia bez przemocy, 

• podniesienie rangi wartości rodziny , 

• promocja zdrowego stylu życia, 

• rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w  formie plastycznej. 

§ 3 

Zasady konkursu 

• uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu  

Gminy Szczawin Kościelny, 

• zadaniem uczestnika konkursu  jest wykonanie  jednej pracy plastycznej w formacie 

A3, dowolną techniką plastyczną, także z wykorzystaniem  technologii 

komputerowych,  

• prace będą oceniane  w kategoriach wiekowych:  

klasy 1-3;  

klasy 4-6;  

klasy 7-8.  

 Na etapie szkolnym komisja wybiera 5 prac w każdym  przedziale wiekowym. 

 Na etapie gminnym organizator   nagradza 5 prac w każdej kategorii ( 1,2,3 miejsce 

 i 2 wyróżnienia). Przewidziane są  atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydziału nagród. 



• konkurs jest dwuetapowy, 

      I etap - szkolny trwa do 16 grudnia 2019 r. 

       II etap - gminny do 19 grudnia 2019 r. 

• uczestnik dołącza do  pracy Kartę uczestnictwa  w konkursie( zał. nr.1). 

• ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 20 grudnia 2019r. 

• autorzy  nagrodzonych prac zostaną poinformowani o wynikach przez i-dziennik.  

• uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym  z dyrektorami  szkół. 

• prace zostaną zaprezentowane w szkole. 

•  prace składamy w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego. 

•  niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

  Konkursu 

 

§ 5 

Kryteria oceny 

• Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej powołanej przez 

organizatora,. 

• Komisja oceniać będzie: 

 zawartość merytoryczną, profilaktyczny przekaz treści, 

 kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 

 estetyczną formę pracy. 

• Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną, podpisaną pracę plastyczną. 

 

§ 6 

Uwagi końcowe 

• Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora  

konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno – 

edukacyjnych.               

• Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich we wszystkich 

obszarach wykorzystania prac zgłoszonych do konkursu. 

• Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie  p. Grażyna Szewczyk,  

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                    Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

do udziału w  konkursie „ Moja rodzina jest super” 

organizowanego przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Szczawinie Kościelnym 

 

 
Dane uczestnika: 

 

Imię i nazwisko........................................................................................................ 

 

Klasa................................... 

 

Szkoła................................................................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

…............................................................................................................................. 

 

Oświadczam że zapoznałem/łam się z regulaminem i akceptuję jego treść. 
 

 

 

…..................................                …........................          …............................. 
      (miejscowość i data)                                   (podpis uczestnika)               (podpis rodzica uczestnika)  
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U Nr 133 poz.883 z 1997 roku z 

późniejszymi zmianami) dla potrzeb Konkursu profilaktycznego pt. ,, Życie wolne od nałogów” 

organizowanym przez Gminę Szczawin Kościelny. 

 

 

…..........................................................                 …..........................................                         
                         (miejscowość i data)                                                      (podpis rodzica uczestnika) 

 


