
VI edycja gminnego konkursu profilaktyczno-plastycznego 

„ Narkotyki – podróż do samotności” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 
1. ORGANIZATORZY 

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach FILIA O PROFILU 

PEDAGOGICZNYM 

Pełnomocnik Burmistrza Bełżyc ds. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

 

2.  UCZESTNICY  

 

Uczniowie klasy V, VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klasy III szkół 

gimnazjalnych. 

 

 

3. CELE KONKURSU 

 

 zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zagrożenia wynikające z faktu sięgania po 

narkotyki i inne środki odurzające 

 promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów i uzależnień 

 rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności młodzieży 

 prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży 

 

 

4. PRACE  KONKURSOWE 

 

 warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w 

formie plakatu 

 uczestnik przygotowuje dowolną ilość prac wykonanych wybraną przez siebie techniką 

w formacie A3, szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę prac 

 do pracy musi być załączona karta zgłoszeniowa stanowiąca załącznik nr 1 do 

regulaminu 

 prace nie mogą zawierać treści wulgarnych i agresywnych 

 prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać  

 prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego 

reprodukowania 



 autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami 

 nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej                     

w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach 

 rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród połączone będzie z wykładem 

specjalisty w temacie uzależnień 

 prace oceni jury powołane przez Organizatora, jury oceniać będzie :  

          - zawartość merytoryczną 

          - kreatywność  

          - oryginalność i pomysłowość 

          - formę estetyczną 

 prace należy złożyć w terminie do 21 listopada 2018 r. (środa)  

w Bibliotece Pedagogicznej  ul. Bychawska 4   (w godz. 9.00 -15.00) 

           lub w M-GBP w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26   ( w godz. 11.00 – 19.00 ) 

 

 

kontakt: 

Monika Dudek-Chomicka,  Marta Iwaniak 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach Filia o profilu pedagogicznym 

ul. Bychawska 4 

24-200 Bełżyce 

(siedziba - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika) 

tel.  813112403,  730804600,   501957837 

 

 


