
 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNY 

pt. ,, Życie bez nałogów jest piękne ” 

pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Grabowcu 

 

 

 

1. Samorząd Uczniowski pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Grabowcu organizuje konkurs, który skierowany jest do dzieci  

i młodzieży Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza  w Grabowcu. 

2. Celem konkursu jest: 

- zachęcenie do pogłębiania wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, związanych                   

  z profilaktyką uzależnień, 

- wskazanie na szkodliwość używek oraz ukazanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia; 

- uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia; 

- utrwalenie wiedzy na temat alkoholu, narkotyków i ich wpływy na organizm   człowieka; 

- integracja społeczna uczestników. 

 

3. Kategorie wiekowe konkursu: 

I) klasy I- III 

II) klasy IV- VIII 

III)  klasy liceum  

 

 



4. Uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia. 

5. Tematyka pracy ma dotyczyć profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej                                

    i antytytoniowej oraz promować zdrowy styl życia. 

6. Prace zgłoszone na konkurs muszą być wykonane samodzielnie. Nie mogą być pracą 

    zespołową. 

7. Praca konkursowa ma być wykonana na temat : „Życie bez nałogów jest piękne” 

8. Prace można zgłaszać w jednej z dwóch kategorii: projekt plastyczny lub fotografia. 

1) Kategoria -projekt plastyczny:  

 Praca powinna zawierać także hasło. Technika wykonania pracy dowolna (np. pastele, 

akwarele, wyklejanka z papierów kolorowych, wydzieranka, szkic ołówkiem, łączenie 

różnych technik plastycznych, kolaż; itd.). 

2) Kategoria – fotografia: 

 fotografia,  przedstawia skutki niewłaściwego trybu życia związanego z nałogami i/lub 

pokazuje jak wygląda życie bez nałogów; 

  Na fotografii powinna znajdować się osoba biorąca udział w konkursie. 

  Zdjęcie powinno zawierać treść merytoryczną nawiązującą do tematu konkursu. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziały w konkursie fotografii 

o niskiej jakości technicznej, w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób 

naruszają niniejszy regulamin. 

  Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na zdjęciu. 

Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace spełniające wymogi regulaminu. Do 

każdej pracy powinna być załączona informacja (na odwrocie pracy) zawierająca następujące 

dane:  

imię i nazwisko autora pracy, klasa, tytuł pracy. 

9. Konkurs rozpoczyna się dnia 24 października 2022r. a kończy 24 listopada 2022r. 

Prace należy składać w gabinecie pedagoga. 

 Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika konkursu, wykonane 

indywidualnie i samodzielnie, spełniać cele konkursu. 

10. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

Komisja konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami: 

a. praca jest zgodna z tematyką oraz spełnia cele konkursu, 



b. oryginalność, 

c. pomysłowość 

d. estetykę. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu. 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa, która zostanie 

powołana przez organizatora konkursu we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

11. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami sponsorowanymi przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowcu oraz będą 

udostępnione do prezentacji na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym.  

12. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


