REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO
ZNAM I ZAPOBIEGAM – PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ I AIDS
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nauczyciele biologii w ZS im.ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie ogłaszają konkurs
plastyczny skierowany do młodzieży liceum i technikum ZS.
2. CELE KONKURSU
a. Popularyzacja zasad zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i zachowań
ryzykownych.
b. Zwrócenie uwagi na problem narkotyków i wynikających z nich konsekwencji
zdrowotnych i prawnych.
c. Kształtowanie pozytywnych wzorców.
d. Poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, w tym:
 sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV/AIDS
 źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV
 bezpiecznych zachowań.
e. Kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV
i chorych na AIDS.

3. PRZEDMIOT KONKURSU
Do konkursu można zgłaszać :





prace wykonane tylko indywidualnie,
prace wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika, i inne,
prace wykonane na planszach w formacie A3lub A4( papier lub karton),
każdy uczestnik może przesłać jedna pracę.

4. WARUNKI KONKURSU
a. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.
b. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały
do problematyki HIV/AIDS i jednoznacznie będą kojarzyć się z profilaktyką uzależnień i
bezpiecznymi zachowaniami, prace nie mogą straszyć i wzbudzać agresji.
c. Każda praca musi być opatrzona informacją zawierającą dane uczestnika : imię i
nazwisko oraz klasę.
d. Do pracy należy dołączyć „ zgodę” uczestnika konkursu( załącznik 1).
e. Wypełnienie zgody i przesłanie pracy plastycznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
f. Pracę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, lub przesłać na adres szkoły, do dnia
20.01.2020r.
g. Organizatorzy nie odsyłają prac plastycznych przesłanych na konkurs.
h. Konkurs jest jednoetapowy na poziomie szkolnym.
i. Czas trwanie konkursu 07.12.2020-20.01.2021r
j. W skład jury konkursu wejdą: dyrektor, nauczyciel plastyki, nauczyciele biologii
k. Prace zostaną oceniane według kryteriów:
 Wartości plastyczne.
 Oryginalność pracy.
 Tematyka związana z konkursem.
l. W konkursie przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Radę
Rodziców ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.
m. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
n. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.

organizatorzy

