
 

 

      XV edycja 

            Gminnego Konkursu 

dotyczącego profilaktyki uzależnień i zagrożeń 

Konkurs dla uczniów i rodziców 
W związku koniecznością pozostania w domu i izolacji   w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 

koronawirusa,  zapraszamy dzieci,  młodzież i rodziców do wspólnej zabawy, do udziału w konkursie 

fotograficznym.  Ten szczególny i trudny dla nas wszystkich czas „domowej izolacji” nie musi być taki smutny; 

pokażcie co robicie ciekawego, zabawnego, jak spędzacie ten czas  wspólnie z rodziną.  

 

 

 

na temat: 

Jesteśmy razem - Zostań w domu 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżewo – kwiecień 2020r. 

 



 

Regulamin konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest : 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jeżewie 
 

2. Współorganizatorem jest: 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przy Urzędzie Gminy w Jeżewie 
 

3. Cele konkursu: 

 wzrost świadomości i wiedzy  na temat konieczności pozostania w domach 

podczas „domowej izolacji”,  
 wspieranie akcji  #ZOSTANWDOMU, 

 przedstawianie ciekawych domowych sposobów spędzania czasu w rodzinie, 

 rozwijanie wśród uczniów zainteresowań sztuką fotografii, 

 pobudzenie aktywności twórczej dzieci, 

 wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.  

Uczestnicy  

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół z terenu Gminy Jeżewo. 

 
4. Forma konkursu:  

   
Uczniowie klas I-VIII   

 Każdy uczestnik może przesłać  1 zdjęcie przedstawiające swoją 
rodzinę i siebie podczas wykonywania wspólnych zajęć lub spędzania 
wspólnie czasu wolnego, np. : pieczenie ciasteczek, gry i zabawy, 
nauka i inne, 

 Plik ze zdjęciem trzeba podpisać imieniem, nazwiskiem autora, klasą i 
szkołą. Prace przesłać na adres: adamkiewicz1@wp.pl.  

 Uczniowie klas I-III mogą korzystać z pomocy rodziców lub starszego 
rodzeństwa. 

5. Zgoda na udział w konkursie:  

 Zgoda rodziców ucznia na jego udział w konkursie jest jednoznaczna 
ze zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka i 
ewentualne prezentowanie prac na stronie internetowej Urzędu Gminy 
oraz szkoły.  

 Wyrażenie  zgody na udział w konkursie jest jednoczesną    akceptacją 
jego regulaminu.  

 Aby prace dziecka były zakwalifikowane do konkursu, rodzic musi do 
swojego pedagoga w szkole przesłać poprzez dziennik elektroniczny 
wiadomość o treści:  

Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
……………………………………….…………….kl…………   Szkoła 
Podstawowa w ………………    w Gminnym Konkursie 
Profilaktycznym : Jesteśmy razem, Zostań w domu.    

 

mailto:adamkiewicz1@wp.pl


 
6. Przebieg konkursu: 

 udział w konkursie jest dobrowolny i indywidualny, jeden uczeń przysyła 
1 zdjęcie,  

 przy ocenie będą brane pod uwagę: 
- zgodność treści z tematem, 
- pomysłowość, oryginalność,  
- ogólne wrażenie artystyczne i informacyjno - propagandowe, 

 z każdej szkoły możne zgłosić się  do konkursu dowolna liczba 
uczniów, 

 uczestnicy konkursu  przesyłają swoje prace drogą mailową na adres:  
adamkiewicz1@wp.pl.  do 20.04.2020r. 
 

7. Ocena i nagrody: 

 konkurs rozstrzygnie niezależna komisja składająca się z 
przedstawicieli Gminnej Komisji ds. Problemów Alkoholowych,  

 przewidziano, jak zawsze, atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe 
dyplomy, 

 wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie 
Urzędu Gminy oraz szkoły.  
 

8. Uwagi końcowe: 
 biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego 

regulaminu, 
 wszelkich dodatkowych informacji udzielą pedagodzy w 

poszczególnych szkołach (kontakt poprzez dzienniki elektroniczne). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
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