
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ PT. 

„NARKOTYKI I INNE UZALEŻNIENIA KRADNĄ NAM MARZENIA”  
 

1. Organizatorzy: Anita Górecka, Jarosław Musiolik, Martyna Jezusek-Stopa 

2. Cele konkursu:  

 propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

poprzez ukazanie szkodliwości i zagrożeń związanych z uzależnieniami; 

 kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów, zachęcenie 

uczestników do pogłębiania wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej; 

 kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i najbliższych. 

3. Uczestnicy konkursu: konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VIII Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach. 

4. Zakres tematyczny i forma wykonania:  

 pracę plastyczną można wykonać dowolną techniką; 

 tematyka pracy w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu;  

 do konkursu można przedstawić kilka swoich prac konkursowych; 

 praca powinna nawiązywać do promowania zdrowego trybu życia, ukazania 

zagrożeń wynikających ze stosowania używek, takich jak narkotyki, „dopalacze”, 

alkohol, papierosy, napoje energetyczne, a także nadmiernego korzystania z 

komputera, gier, mediów społecznościowych;  

 mile widziane ukazanie w pracy, co młody człowiek może robić w zamian, by 

wystrzegać się błędów. 

5. Kryteria oceny: prace będą oceniane przez komisję konkursową pod względem:  

  zgodność treści pracy z tematem konkursu, czytelność przekazu;  

  poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji;  

  przejrzysty i uporządkowany układ projektu. 

6. Nagrody:  przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy (w sumie 6, w dwóch kategoriach 

wiekowych). Nagrodami są gry planszowe ufundowane przez Gminę Marklowice. Laureaci 

będą mogli wybrać sobie jedną z 6 gier – o pierwszeństwie wyboru zadecyduje uzyskane 

miejsce w rankingu. 

7. Postanowienia końcowe:  

  oddając pracę uczestnik wyraża zgodę na jej publikację przez organizatorów 

konkursu;  

  ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom. 

 Termin składania prac konkursowych upływa 25lutego 2021 r. Prace konkursowe 

przekazujemy na portiernię w budynku dawnego SP (stary budynek). Na odwrocie pracy 

należy napisać imię i nazwisko oraz klasę. 

 


