
 
 

 
II EDYCJA  

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO  
W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GĄSOCINIE 
„ZDROWIEJ  I ŚWIADOMIEJ ŻYĆ”  

 
 

§1.   Postanowienia ogólne 

Konkurs pod hasłem„ W domu czuję się bezpiecznie, koronawirus nie będzie trwał 

wiecznie” kierowany jest do uczniów klas I – VIII  szkół podstawowych z terenu Gminy Sońsk. 

Temat konkursu powiązany jest z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie. Czas 

trwania konkursu: 15.03.2021r. – 31.03.2021r.  

§2.   Organizator konkursu:   

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Gąsocinie , pedagog szkolny – Sylwia 

Ulatowska. Współorganizatorem jest  Urząd Gminy w Sońsku – Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie – 

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii –  Kamila Nosarzewska.   

§3.   Cele konkursu: 

a) promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

b) kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie i bezpieczeństwo 

c) promowanie  osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie 

d) rozbudzanie kreatywności i wrażliwości artystycznej 

e) poszerzenie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych na temat bezpieczeństwa 

 

§4.   Warunki udziału w konkursie 

Warunkiem wzięcia udziału szkół w konkursie jest przesłanie  w nieprzekraczalnym terminie 

do 31.03.2021r. zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) wraz z pracą konkursową.  Każdy                    

z uczestników może złożyć tylko jedną pracę. Szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia na 

etapie szkolnym eliminacji, w których zostaną wyłonione 3 osoby ze szkoły z klas I – III oraz         

3 osoby z klas IV - VIII. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: 

imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła.  

Prace można składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej w Gąsocinie przy ul. Błotnej 

12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sp.sulatowska@gmail.com 

Temat prac konkursowych:  „W domu czuję się bezpiecznie, koronawirus nie będzie trwał 

wiecznie” 
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§5.   Technika wykonania pracy 

Prace należy wykonać w  formacie A3, dowolną techniką np. collage, wyklejanka, techniki 

malarskie, i inne. 

Ocena prac odbywać się będzie wg. następującej punktacji:   

  4 pkt. – zgodność z tematem konkursu                                 
  2 pkt. – technika wykonania                                                    
  2 pkt. – estetyka wykonania                                                    
  2 pkt. – samodzielność wykonania                                                 
  2 pkt. – walory artystyczne                                                      
       12 pkt.          

§6.   Ustalenia organizacyjne 

Zgłoszenia do konkursu: do 31 .03.2021r.  

1. Jury dokona oceny prac przyznając nagrody rzeczowe i dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca 

w dwóch kategoriach wiekowych. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej w Gąsocinie, na stronie Urzędu Gminy Sońsk, KPP -

bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl oraz w mediach społecznościowych ww. instytucji.   

2. Organizator wręczy zwycięzcom oraz wyróżnionym uczestnikom nagrody za udział                                    

w konkursie. Sposób wręczenia nagród uzależniony będzie od aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej.  

3. O nagrodzie oraz sposobie jej odbioru Organizatorzy poinformują Uczestnika korzystając 

z adresu mailowego, z którego zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną wysłane bądź za 

pośrednictwem wskazanego w zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego. Dodatkową 

nagrodą będzie publikacja zwycięskich oraz wyróżnionych prac w mediach 

społecznościowych Organizatorów.  

§7.   Uwagi końcowe  

1. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz  ze zgodą na umieszczenie 

jej na stronach internetowych instytucji oraz mediach społecznościowych Organizatorów.  

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie pracy Uczestnika w celach 

promocyjnych przez Organizatorów (z uwzględnieniem praw autorskich). 

3. Wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości i protesty niezawarte w regulaminie rozstrzygają 

Organizatorzy (skład jury). 

 

FUNDATOREM NAGRÓD KONKURSOWYCH JEST 

 GMINNA KOMISJA  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SOŃSKU. 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu profilaktycznego 



 
 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu profilaktycznego 
„Zdrowiej   i świadomiej żyć”. 

 
Proszę wypełnić drukowanymi literami 

 
Imię:…………………………………………………………….. 
 
Nazwisko:……………………………………………………… 
 
Kod pocztowy:____ - ______  Miejscowość:………………………………………… 
 
Szkoła (nazwa)…………………………………………………………………………... Klasa………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna, zgłaszającego na konkurs)       
 
 
Oświadczam, że podane wyżej moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zapoznałem się                  
z REGULAMINEM KONKURSU i go akceptuję. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych  zgodnie z  zasadami określonymi 
w  ustawie z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) do celów informacyjnych i marketingowych przez Szkołę Podstawową  w Gąsocinie w tym na 
upublicznienie mojego nazwiska w celu przeprowadzenia KONKURSU oraz prezentację mojego wizerunku wraz 
z danymi określonymi w REGULAMINIE. 

 
………………………………………                                                         …………………………………… 

   (Miejscowość, data)                                                                                        (Podpis uczestnika)                  

            …………………………………….  

               (Podpis rodzica lub opiekuna) 

 
 

Dla rodziców lub opiekunów 
 
Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                         imię i nazwisko dziecka 

w konkursie profilaktycznym   „Zdrowiej   i świadomiej żyć”. 
 
 
 

 …………….………………………                                   ……………………………………………………. 
 (Miejscowość, data)                                                                                     (podpis rodzica lub opiekuna) 
 

 

 

 

 

 


