Wrocławska Sieć Przedszkoli
i Szkół Promujących Zdrowie

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT
pt. „PAPIEROSY, ALKOHOL, NARKOTYKI - UTRACONE MOŻLIWOŚCI”

I. CELE KONKURSU:
1. Popularyzowanie wśród uczniów stylu życia wolnego od nałogów.
2. Kształtowanie postaw związanych z odpowiedzialnością za zdrowie własne i innych.
3. Promowanie uczniów utalentowanych, którzy poprzez sztukę ukazują problem
uzależnień od substancji psychoaktywnych.

II. ORGANIZATOR KONKURSU:
Gimnazjum Nr 27 we Wrocławiu
oraz Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Konkurs odbędzie się 15.05.2017 r.
2. Miejsce: Gimnazjum nr 27, ul. Czeska 40, 51-112 Wrocław
3. Czas trwania: 16.00 – 18.00

IV. ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas: I – III szkół gimnazjalnych.
2. Każda szkoła może wystawić maksymalnie 2 uczniów, którzy wspólnie wykonują
plakat z własnych materiałów, w dowolnej formie i technice.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie organizatorowi, najpóźniej w dniu
konkursu pisemnej zgody na udział i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do
potrzeb konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz.U z 2015r. poz. 2135 ).
4. Praca konkursowa na drugiej stronie musi być podpisana – należy umieścić dokładne
i czytelne dane autorów: imiona, nazwiska oraz numer gimnazjum.
5. Uczestnicy wykonują pracę na miejscu i nie może ona naruszać praw innych osób
(w przypadku naruszenia przepisów prawa, w tym regulaminu konkursu – praca
zostanie wykluczona ).

V. OCENA PRAC
1. Praca konkursowa powinna dotyczyć profilaktyki antynikotynowej, antyalkoholowej
i antynarkotykowej, powinna kojarzyć się z bezpiecznymi zachowaniami.
2. Przy ocenie prac komisja konkursowa bierze pod uwagę:
- poprawność merytoryczną
- czytelność przekazu
- pomysłowość i kreatywność
- walory estetyczne
3. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele z Gimnazjum nr 27.
VI. FUNDATORZY NAGRÓD
1. Konkurs jest finansowany z budżetu Miasta Wrocławia.
2. Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się 05.06.2017 r.
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