
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

PLASTYCZNO- LITERACKIEGO „JESTEM PRZECIW!” 

 
 § 1 Organizator konkursu  
• Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach 

 § 2 Cel konkursu  

• Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z 

używania środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu, narkotyków i papierosów, a także 

stosowania przemocy.  

• Dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na 

temat szkodliwości uzależnień.  

• Poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i 

kondycję fizyczną.  

• Propagowanie życia bez nałogów.  

• Skłanianie uczniów do zachowań asertywnych. 

 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.  

§ 3 Uczestnicy  

• Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Sabniach.  

• Organizator wyznacza następujące kategorie konkursu:  

- Uczniowie klas 1- 3 

 -Uczniowie klas 4-6 

-Uczniowie klas 7-8 

§ 4 Prace konkursowe  

• Praca plastyczna lub wiersz powinny zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję 

graficzną.  

• Każdy z uczestników przygotowuje pracę wykonany dowolną techniką w formacie nie mniejszym niż 

A3 ( kartka techniczna) lub wiersz o długości co najmniej 12 wersów. Wiersz  należy napisać na 

komputerze czcionką  14. Kartę z wierszem należy ozdobić  adekwatnie do treści wiersza. 

• Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej w pracy plastycznej bądź w wierszu.  



• Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników. Do każdej 

pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: Imię i nazwisko, klasa  

• Konkurs rozpoczyna się dnia 14 marca 2022r. a kończy 28 marca2022r..  

• Prace dostarczone organizatorowi po 28 marca 2022r. nie zostaną rozpatrzone jako prace 

konkursowe.  

• Prace należy dostarczyć osobom odpowiedzialnym za konkurs: p. Jolancie Oksięciuk, p. Katarzynie 

Pankiewicz , p. Ewie Szczekutek 

§ 5 Przebieg konkursu  

• Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej. 

 • Komisja oceniać będzie: − zawartość merytoryczną, profilaktyczny przekaz treści, − kreatywność, 

oryginalność i pomysłowość, − formę estetyczną pracy. 

• Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III w każdej kategorii.  

• Każdy uczestnik otrzyma upominek za udział w konkursie. 

 • Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.  

• Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na stronie internetowej. 

• Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

 § 6 Uwagi końcowe  

• Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.  

• Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu.  

 


