
REGULAMIN  
VI Edycji  Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi”  

dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Osiek 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1) Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w w/w konkursie na pracę plastyczną  
w formie zakładki do książki nawiązującej do tematyki konkursu i pracę pisemną nt. „Jaka 
jest wg Ciebie najlepsza forma przekazu informacji profilaktycznych? /opisz/”. 
2) Organizatorem w/w konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Osieku, Gminna Komisja ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, Publiczna Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna w Połańcu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Staszowie i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. 
3) Nad poprawnością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez 
organizatorów. 
II. CELE KONKURSU 
1) Cel główny: 
- Aktywizowanie środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. 
2) Cele szczegółowe: 
a) podniesienie wiedzy wśród uczniów na temat niebezpieczeństw związanych z 
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie uczestników do pogłębiania 
wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, 
b) kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów, 
c) pobudzenie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej wśród uczniów. 
III. UCZESTNICY KONKURSU 
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Osiek: 
I kategoria – uczniowie klas I – III szkół podstawowych, 
II kategoria – uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych. 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Osiek. 
2. Konkurs odbędzie się w formie online. 
3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 
I kategoria - klasy I - III,  
II kategoria - klasy IV - VIII. 
4. Uczniowie klas I – III, biorący udział w konkursie wykonują pracę plastyczną. 
- Technika pracy: dowolna; 
- Forma pracy: zakładka do książki; 
- Temat przewodni pracy: „Uzależnienia i nałogi”. 
5. Uczniowie z klas IV – VIII, biorący udział w konkursie przygotują pracę pisemną nt. „Jaka 
jest wg Ciebie najlepsza forma przekazu informacji profilaktycznych? /opisz/”. 
Np. 
- Pogadanka; 
- Film; 
- Ulotka; 
- Warsztaty; 
- Prezentacja; 
- Spotkanie; 
- i inne 



V. KRYTERIA UDZIAŁU W KONKURSIE 
1) Forma pracy konkursowej: 
- kategoria I – praca plastyczno - techniczna wykonana dowolną formą /zakładka do książki/, 
- kategoria II – praca pisemna (format A4 - 1 strona opisu /maksymalnie/). 
VI. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
1) Uczniowie klas I - III wykonują pracę plastyczną - zakładki do książki nawiązujące swoją 
tematyką do tytułu konkursu i wykonują jej zdjęcie. 
2) Uczniowie z klas IV-VIII – przygotowują pracę pisemną nt. „Jaka jest wg Ciebie najlepsza 
forma przekazu informacji profilaktycznych? /opisz/”. 
3) Zdjęcia/skany prac prosimy przesłać do 25.03.2021roku na adres email: 
„pedagogszkolnypsp@o2.pl” 
4) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.04.2021 roku. 
VII. KRYTERIA OCENY: 
1) Prace będą oceniane pod względem: 
a) zgodności z tematem konkursu, 
b) treści merytorycznej, 
c) umiejętności posługiwania się komputerem, 
d) samodzielności wykonanych prac. 
VIII. KOMISJA KONKURSOWA 
1) Organizator powołuje Komisję. 
2) Komisja dokonuje formalnej i merytorycznej oceny prac. 
3) Nad prawidłowym przebiegiem pracy Komisji oraz przestrzeganiem Regulaminu czuwać 
będzie Przewodniczący Komisji. 
IX. POUFNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1) Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu,  
2) Organizator Konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej 
pozyskanych w ramach Konkursu danych osobowych oraz innych informacji i zobowiązuje się 
nie udostępniać ich osobom trzecim,  
3) Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator. 
4) Przekazanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych Organizatorowi posłużą tylko 
do celów konkursowych. 
X. NAGRODY 
1) Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, przewidziano 
nagrody o zróżnicowanej wartości: 
- I nagroda 
- II nagroda 
- III nagroda 
Pozostali uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy. 
2) Fundatorem nagród dla uczestników konkursu jest GKPIRPA w Osieku. 

 
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie. 

Organizatorzy 
 
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na adres: pedagogszkolnypsp@o2.pl 
 
Do wiadomości: 
UMiG w Osieku 



Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali 
Zespół Szkół im Jana Pawła II w Osieku 


