
 
 

 

Konkurs 

na  plakat  profilaktyczny 
pod hasłem „Nie zmarnuj swojego życia” 

 

 

 

Regulamin konkursu na plakat profilaktyczny z zakresu profilaktyki 

uzależnień 

 

1. Organizatorzy konkursu:  

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły i pedagodzy szkolni w Zespole 

Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. 

 

2. Temat konkursu:  

Plakat profilaktyczny pod hasłem „Nie zmarnuj swojego życia” 

 

3. Cele konkursu: 

 propagowanie profilaktyki uzależnień  

 uświadamianie młodzieży występujących zagrożeń  

 propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień 

 rozwijanie kreatywności uczestników. 

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. St. Staszica  

w Gąbinie,  

b) do konkursu  mogą być zgłaszane prace indywidualne, 



c) do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, 

 nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio 

niepublikowane 

d) każdy uczestnik  może złożyć tylko jeden plakat 

 

5. Przedmiot konkursu 

Uczestnicy konkursu tworzą plakat profilaktyczny z zakresu profilaktyki 

uzależnień z hasłem „Nie zmarnuj swojego życia” 

 

6. Wymogi pracy konkursowej: 

a) format pracy  - A1 

b) technika pracy - dowolna 

c) praca musi być opisana w następujący sposób: imię, nazwisko, klasa 

(zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie) 

d) uczestnicy, oddając plakat do konkursu, zgadzają się na prezentację 

plakatu na terenie szkoły 

 

7.  Czas trwania konkursu  

 

Plakaty można składać do gabinetu pedagoga szkolnego do dnia 24 stycznia 

(do pani Kamili Krakowskiej i pani Agaty Sztygiel) 

 

8.  Zasady oceny i nagrody 

 

 W konkursie zostaną przyznane nagrody dla trzech najlepszych prac  

 Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących 

kryteriów: 

a/ zgodność pracy z tematyką 

b/ inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki 

c/ czytelność przekazu 

d/ ogólne wrażenia estetyczne 

 

UWAGA!!! 

 

Klasa, z której będzie zgłoszonych najwięcej plakatów otrzyma 

dofinansowanie do jednodniowej wycieczki klasowej do 

Warszawy. 

 



 

Drodzy Uczniowie !!! 
 

RYMcerze 

 BĘSIU I DJ YONAS  

 

29.01.2020  

W NASZEJ SZKOLE 

. 

 
Nie Zmarnuj Swojego Życia! 

Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji. 

Żyj wartościami. Bądź sobą. Rozwijaj się. 

Myśl o przyszłości. Bądź kreatywny. Ryzykuj. 

 

Zapraszamy  na spotkanie !!! 

 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie 

na plakat pod hasłem „Nie zmarnuj swojego życia” 
 


