REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
PROFILAKTYCZNEGO
„Nie boję się powiedzieć NIE!”
§1. Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym przy
wsparciu Gminy Krasnystaw.

§2. Cel konkursu
 Promocja zdrowego stylu życia poprzez upowszechnienie postaw
prozdrowotnych.
 Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych
skutków używania środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu,
narkotyków i papierosów.
 Poszerzanie informacji dotyczących wpływu zdrowego stylu życia na
zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną.
 Propagowanie życia bez nałogów.
 Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych.
 Rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.
 Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

§3. Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8.

§4. Kategorie
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
1. Plakat profilaktyczny
2. Prezentacja multimedialna

§5. Prace konkursowe
Plakat profilaktyczny:
Plakat powinien zawierać:
 hasło promujące,
 treść merytoryczną,
 szatę graficzną.
Technika wykonania plakatu: dowolna
Format: minimum A3
Do konkursu zakwalifikowane zostaną prace uczniów wyłącznie własnego
autorstwa. Do każdej pracy uczeń powinien załączyć informację zawierającą:
imię i nazwisko oraz klasę.
Prezentacja multimedialna:
Oprogramowanie
Zaleca się wykonanie prezentacji w programie PowerPoint. Do wykonania
prezentacji można użyć również programu Impress z bezpłatnego pakietu
OpenOffice’a lub innych posiadanych przez ucznia legalnych programów.
Rozszerzenia plików
Prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym jej otwarcie na
komputerze posiadającym wymagane oprogramowanie (np. *.ppt, *pptx,
*.odp) jak również na komputerach nie posiadających oprogramowania (np.
*.pps, *.ppsx ).
Nazwy plików
Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.
Zawartość prezentacji
Praca powinna zawierać minimum 20 slajdów. W prezentacji powinny być
zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych tj. adresy
stron internetowych, tytuły publikacji, czasopism itp. Na ostatnim slajdzie
należy umieścić informację o autorze prezentacji.
Kryteria oceniania plakatu profilaktycznego
Komisja oceniać będzie:
 zawartość merytoryczną (profilaktyczny przekaz treści),
 ujęcie tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
 efekt wizualny,
 estetykę,
 samodzielność pracy.

Kryteria oceniania prezentacji multimedialnej
Komisja oceniać będzie:
 zawartość merytoryczną (profilaktyczny przekaz treści),
 ujęcie tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 estetykę,
 zawartość prezentacji,
 samodzielność pracy,
 zastosowaną grafikę,
 przejrzystość,
 poprawność techniczną.

§6. Przebieg konkursu
Składanie prac
Prace plastyczne należy dostarczyć wychowawcom poszczególnych klas.
Prezentacje multimedialne należy dostarczyć do dyrektora szkoły na płycie CD
lub innym nośniku danych, tj. pendrive, dysk wymienny itp. Prezentację
można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej (o ile pozwoli
na to wielkość pliku) na adres: malochwiej@interia.pl
Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę w danej kategorii.
Terminy
Konkurs trwa od dnia 19 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.
Dzień 13.11.2020 r. jest ostatnim dniem składania prac konkursowych.
Ocena prac konkursowych nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 17 listopada 2020 r.
o godz. 10.35.
Nagrody
Za miejsca I-IV w poszczególnych kategoriach uczniowie otrzymują dyplomy
i nagrody rzeczowe (głośniki bezprzewodowe i smart bandy). Wszyscy
uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Fundatorem nagród jest Gmina Krasnystaw.
Prezentacja prac
Prace prezentowane będą na korytarzu dolnym na wystawie pokonkursowej.
Nagrodzone prace oraz lista nagrodzonych uczniów zostaną umieszczone na
stronie internetowej szkoły pod adresem: www.malochwiej.pl

§7. Uwagi końcowe
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatora.

