
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach 

ogłasza konkurs na wykonanie ulotki profilaktycznej dla klas IV- VIII 

szkoły podstawowej z terenu Gminy Czyże.  

Celem Konkursu jest: 

•            podnoszenie świadomości dzieci na temat negatywnych 

konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w 

szczególności alkoholu, narkotyków i  papierosów, dopalaczy 

•            promowanie zdrowego stylu życia i czynnego spędzania wolnego 

czasu bez nałogów, 

•            rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej, 

•            integracja zespołów klasowych 

Każda osoba przystępująca do konkursu przygotowuje ulotkę wykonaną 

dowolną techniką. Praca konkursowa to opracowanie i przygotowanie 

ulotki związanej z  uzależnieniami, przedstawienie negatywnych 

konsekwencji wynikających ze stosowania używek. Ulotka powinna 

zawierać: hasło promujące treść merytoryczną oraz  propozycję graficzną. 

Każda osoba uczestnicząca zgłasza jedną swoją pracę, podpisaną na 

odwrocie (imię i nazwisko, klasa). Prace należy składać od dnia 

25.11.2020 r. do 20.12.2020 r. bezpośrednio w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Czyżach lub w formie zdjęcia, skanu na adres 

mailowy gopsczyże@wp.pl lub a.stankowska@ugczyże.pl 

Zwycięskie prace zostaną nagrodzone. Wyniki Konkursu zostaną 

ogłoszone dnia 22.12.2020 r. na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Czyże. 
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Regulamin konkursu dla klas IV- VIII szkoły podstawowej 

z terenu Gminy Czyże 

na wykonanie ulotki profilaktycznej 

 
 

Regulamin Konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 

 

 podnoszenie świadomości dzieci na temat negatywnych konsekwencji 

wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności 

alkoholu, narkotyków i  papierosów, dopalaczy 

 promowanie zdrowego stylu życia i czynnego spędzania wolnego czasu 

bez nałogów, 

 rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej, 

 integracja zespołów klasowych 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Czyżach. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej 

z terenu Gminy Czyże. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie  

z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia 

(25.11.2020 r. – 20.12.2020 r.). 

4. Każda osoba przystępująca do konkursu przygotowuje ulotkę wykonaną 

dowolną techniką. 

5. Praca konkursowa to opracowanie i przygotowanie ulotki związanej 

z  uzależnieniami, przedstawienie negatywnych konsekwencji 

wynikających ze stosowania używek. 

6. Ulotka powinna zawierać: hasło promujące treść merytoryczną 

oraz  propozycję graficzną. 

7. Każda osoba uczestnicząca zgłasza jedną swoją pracę, podpisaną na 

odwrocie (imię i nazwisko, klasa). 

8. Prace należy składać od dnia 25.11.2020 r. do 20.12.2020 r. bezpośrednio 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach lub w formie 

zdjęcia, skanu na adres mailowy gopsczyże@wp.pl lub 

a.stankowska@ugczyże.pl  

9. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej 

do  siedziby GOPS. Ulotki złożone po terminie nie podlegają ocenie 

w  konkursie. 

10. Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność 

Organizatora. 
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11. GKRPA w Czyżach zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania 

i przetwarzania prac konkursowych, wystawy, publikacji,  prezentacji itp. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia i wykluczenia z udziału 

prac, które naruszają Regulamin Konkursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania 

Konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

14. Oceny prac dokona jury składające się z członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Czyżach, które będzie 

oceniać: zawartość merytoryczną, profilaktyczny przekaz treści, 

kreatywność i oryginalność oraz pomysłowość, a także formę estetyczną 

pracy. 

15. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone. 

16. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 22.12.2020 r. na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Czyże. 

17. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody 

na prezentację pracy i wykorzystanie jej w materiałach reklamowych  

i promocyjnych wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko) oraz 

wykorzystanie wizerunku. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia. 
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