REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA LIST DO OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
„Uzależnienie to zniewolenie”
Jak twierdzą specjaliści, uzależnienie to sprofilowane zniewolenie, które odwraca naszą uwagę od
rzeczy najważniejszych. Powoduje zmianę myślenia. Uzależnienie to przymus, nad którym tracimy
kontrolę. Każde uzależnienie utrudnia funkcjonowanie psychiczne i społeczne człowieka. Aby uwolnić
się od nałogu uzależniony potrzebuje profesjonalnej pomocy.
1. Cele konkursu:
• Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień.
• Promowanie pozytywnych wzorców zachowań, alternatywnych form spędzania czasu, postaw
społecznych i relacji międzyludzkich, które są czynnikami chroniącymi przed popadaniem w
uzależnienia.
• Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie propagowania pozytywnych zachowań i twórczego
myślenia.
• Propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród młodzieży.
• Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i najbliższych.
• Propagowanie wiedzy dotyczącej konsekwencji zażywania środków uzależniających.
• Kształtowanie wiedzy na temat negatywnych skutków nałogu.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1-3 ZSZ Nr 1 w Rykach.
3. Pracę konkursowa należy wykonać indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.
4. Forma pracy konkursowej to list adresowany do osoby uzależnionej.
5. Zasady konkursu:
Tematyka pracy musi ściśle wiązać się z problematyką uzależnień od alkoholu lub substancji
psychoaktywnych. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz
musi zachowywać normy społeczne. Uczestnicy mogą składać wyłącznie własne prace. Udział w
konkursie stanowi jednocześnie zgodę uczestnika na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście i
publikację jego pracy w ramach promocji szkoły.
Prace konkursową należy dostarczyć do Jury konkursu w formie elektronicznej . Objętość pracy max.
2 strony na papierze formatu A4, czcionka „Times New Roman”, rozmiar 12, interlinia – 1,5 wiersza.
6. Kryteria oceny prac:
Złożone w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
- praca pisemna w formie listu,
- zawartość merytoryczna,
- zgodność z tematem,
- oryginalność.
7. Prace należy składać do organizatorów konkursu w terminie do 24 maja 2021r.:
• na adres e-mail: kasia.falkiewicz@o2.pl , monikac668@interia.pl
8. Nagrody
• Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe oraz bardzo dobre oceny za aktywność.
• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwały.
9. Organizatorzy konkursu: Monika Cenkiel i Katarzyna Falkiewicz

