VI GMINNY KONKURS PROFILAKTYCZNY – „KOLORY ŻYCIA”
Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Kartuzy.

Regulamin konkursu
I. Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
II. Cele konkursu:


Promowanie zdrowego stylu życia.



Promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień oraz innych zachowań ryzykownych.



Uświadomienie dzieciom i młodzieży sytuacji i zachowań zagrażających ich zdrowiu i życiu.



Wzbudzenie pozytywnych refleksji na temat takich wartości jak przyjaźń, życie, zdrowie.



Wzbudzenie pozytywnych refleksji w zakresie odpowiedzialności za siebie i innych oraz
wynikających stąd możliwości wolnego wyboru.



Uświadomienie dzieciom i młodzieży destruktywnego wpływu substancji psychoaktywnych
na zdrowie człowieka.



Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci, młodzieży.



Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży.

III. Zasady konkursu:
1. Szczegółową tematyką prac plastycznych tegorocznej edycji konkursu jest „Uzależnienia niszczą
marzenia”.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III – VII szkół podstawowych z gminy Kartuzy.
3. Prace plastyczne oceniane będą w dwóch kategoriach:


klasy III – IV



klasy V – VII

4. Uczestnicy konkursu wykonują prace samodzielnie, w uzasadnionych przypadkach z niewielką
pomocą opiekuna.
5. Format pracy plastycznej: A2, A3.
6. Technika pracy.
Technika dowolna – płaska (malarstwo, grafika, rysunek bez użycia materiałów nietrwałych:
plasteliny, bibuły, kaszy itp.).
7. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje:


imię, nazwisko, adres autora pracy,



wiek i klasa autora pracy,



nazwa, adres i telefon szkoły,



imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

8. Termin konkursu – prace należy składać do dnia 28.05.2018 r. na adres organizatora:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
ul. Wzgórze Wolności 1
83-300 Kartuzy
z dopiskiem „KOLORY ŻYCIA”
9. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
10. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
11. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas Kaszubskiego Festynu w dniu 08 czerwca 2018 r.
12. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
IV. Uwagi organizatorów:
1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod
uwagę).
2. Uczestnik konkursu składa jedną pracę. Szkoły składają dowolną liczbę prac.
3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne
z regulaminem nie będą oceniane.
5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizator
zastrzega sobie prawo do ich wystawiania.
6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku, Dz. U. 2016 poz. 922, z późn. zm.).
7. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

