VI POWIATOWY KONKURS PROFILAKTYCZNY
„NIE DAJ SIĘ WKRĘCIĆ”
Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu – Zawadzie zaprasza do udziału
w Konkursie Profilaktycznym, który odbędzie się

23 marca 2017 roku o godz. 10.00.
§1
Organizator konkursu
Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu – Zawadzie.
§2
Cele konkursu
-

zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami
kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości
zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych
kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia
rozwijanie twórczych umiejętności młodzieży
§3
Uczestnicy

1.
2.
3.
4.
5.

Uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu mikołowskiego.
Każda szkoła może zgłosić do konkursu 2 dwuosobowe drużyny.
Każdy uczestnik musi posiadać oświadczenie rodziców/opiekunów (załącznik).
Zgłoszenia do dnia 20 marca 2017r.
Forma zgłoszenia - karta zgłoszenia (załącznik):
a) na adres szkoły: Gimnazjum nr 2 im. S.Ligonia w Orzeszu – Zawadzie, ul. Szkolna 44,
43-180 Orzesze, tel 32 22 15 271
b) e-mail: g2@orzesze.pl (w temacie: zgłoszenie_powiatowy konkurs profilaktyczny)
§4
Zakres tematyczny

1. Profilaktyka uzależnień:
- promowanie odpowiedzialnych postaw i sposobów ustrzeżenia się przed uzależnieniem,
- informacje dotyczące uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy
(m.in.: znajomość pojęć, mechanizm uzależnienia, fazy uzależnienia, konsekwencje, czynniki
ryzyka i chroniące),
- uzależnienia behawioralne,
- szkodliwość używania środków uzależniających,
kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za zdrowie swoje
i swoich bliskich.
2. Instytucje wspomagające osoby uzależnione i ich rodziny.
3. Podstawowe informacje zawarte w aktach prawnych – ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
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§5
Przebieg konkursu
1. Konkurs ma formę drużynową – zwycięzcą zostaje drużyna, która w podsumowaniu
wszystkich zadaniach otrzyma najwyższą liczbę punktów.
2. Forma zadań:
a. indywidualny test pisemny każdego z uczestników – do końcowej punktacji liczy się
suma punktów uzyskanych przez obydwu uczestników konkursu,
b. konkurs wiedzy,
c. zadania konkursowe otwarte.
3. Wynik konkursu – suma uzyskanych punktów w poszczególnych etapach.
4. Nagrody przyznane zostaną za I, II i III miejsce.
§6
Komisja konkursowa
Konkurs oceniany będzie przez komisję, w skład której wejdą przedstawiciele m.in.: Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
pedagodzy szkolni.
Decyzje podjęte prze jury są ostateczne.
§7
Postanowienia końcowe.
1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników konkursu.
2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzić jedynie organizator konkursu
w formie aneksu, o czym powiadamia uczestników.
3. Prace wykonane podczas konkursu nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji
organizatorów.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gim2.orzesze.pl

Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela pedagog G2 w Orzeszu – Zawadzie,
Ilona Czardybon (tel. 32 22 15 271, 698 643 293, e-mail: ilonaczardybon@interia.pl).
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KARTA ZGŁOSZENIA
Powiatowy Konkurs Profilaktyczny
„Nie daj się wkręcić”
1. Nazwa, adres szkoły, telefon, e-mail:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

2. Skład drużyny/drużyn – nazwiska i imiona uczniów:
A.
a. ...........................................................................
b. ...........................................................................

Imię nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy:.............................................................................

B.
a. ...........................................................................
b. ...........................................................................

Imię nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy:.............................................................................

....................................................................
Imię i nazwisko zgłaszającego
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Oświadczenie rodzica/opiekuna

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………
zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………….
w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883)
wyrażam

zgodę

na

wykorzystanie

danych

osobowych

i

wizerunku

mojego

dziecka

(imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………….
w celach promocyjnych związanych z Powiatowym Konkursem Profilaktycznym „Nie daj się wkręcić”

……………………………………
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)
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