
Konkurs na plakat profilaktyczny pod hasłem: 

„STOP NARKOTYKOM" 
 

1.  Organizatorzy konkursu: 
Łosicki Dom Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach. 
Patronat honorowy konkursu: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.  
 

3.  Tematyka konkursu: 
Tematy plakatów mają nawiązywać do tematyki szkodliwości narkotyków i wszelkich 

substancji zmieniających świadomość. W swej wymowie powinny popularyzować pozytywne 

aspekty życia bez dopalaczy i narkotyków.  
  

4.  Cele konkursu: 

− kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych wśród uczniów szkół gimnazjalnych,  

− propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy, 

− promowanie mody na nie zażywanie substancji psychoaktywnych jakimi są nowe narkotyki 

tzw. dopalacze przez uczniów szkół gimnazjalnych,  

− uświadomienie młodzieży szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie 

człowieka,  

− umiejętność wyrażania własnych przemyśleń i spostrzeżeń na temat nowych modnych 

substancji psychoaktywnych, 

− rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczestników. 
 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

− konkurs kierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Łosice, 

− do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe, 

− każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę, 

− ilość prac przesłana przez szkołę jest dowolna, 

− prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do 18 grudnia 2013 r. na adres: 

Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice.  
 

6. Przedmiot konkursu: 
    Uczestnicy konkursu tworzą plakat profilaktyczny pod hasłem "STOP NARKOTYKOM". 
 

7. Wymogi pracy konkursowej: 
a) format prac: A3,  

b) technika prac: dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage, wydzieranka,   

c) praca musi być opisana w następny sposób: z tyłu pracy powinno znaleźć się: 

     - imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,   

     - adres szkoły z numerem telefonu. 
 

8.  Pozostałe zasady konkursu: 

− Za pierwsze trzy miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe:  

I miejsce – miniwieża JVC 
II miejsce – aparat cyfrowy Samsung  
III miejsce – odtwarzacz mp3 

− Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas sesji Rady Miasta i Gminy w Łosicach.    

− Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej trzyosobowe Jury Konkursu. 

− Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac w mediach i własnej 

działalności.  

− Zgłoszenie plakatu na Konkurs oznacza zgodę autora na publikowanie jego danych osobowych.  

− Plakat zwycięzcy zostanie wydrukowany w 20 egzemplarzach i rozwieszony na terenie Miasta  

i Gminy Łosice.    
 


