
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach 

ogłasza Konkurs plastyczny „Dziękuję, ja się nie truję” dla wychowanków 

przedszkola i uczniów szkoły podstawowej (klas 0, I, II, III) z terenu 

Gminy Czyże. W konkursie oceniane będą prace wykonane dowolną 

techniką plastyczną w formacie A3 lub A4, zgodne z tematem Konkursu, 

wykonane samodzielnie. Temat konkursu: „Dziękuję, ja się nie truję” – 

dotyczy szkodliwości spożywania alkoholu, dopalaczy i innych środków 

psychoaktywnych. 

Celem Konkursu jest:   

•            propagowanie życia bez nałogów, 

•            promowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, 

•            budzenie świadomości w zakresie odpowiedzialności za swoje 

postępowanie, 

•            rozwijanie umiejętności plastycznych,  

•            poszukiwanie oryginalnych form wypowiedzi plastycznej, 

•            rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej, 

•            promowanie zdrowego stylu życia 

 

Każdy uczestnik do Konkursu zgłasza jedną swoją pracę, podpisaną na 

odwrocie imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą placówki. Prace należy 

składać od dnia 25.11.2020 r. do 20.12.2020 r. bezpośrednio w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach lub w formie zdjęcia, 

skanu na adres mailowy gopsczyze@wp.pl lub 

a.stankowska@ugczyze.pl 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 22.12.2020 r. na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Czyże. Zwycięzcy Konkursu zostaną 

uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. 
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Konkurs plastyczny „Dziękuję, ja się nie truję”  

dla wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej 

(klas 0, I, II, III) z terenu Gminy Czyże 
 

 

Regulamin Konkursu 

 

Celem Konkursu jest:   

 propagowanie życia bez nałogów, 

 promowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, 

 budzenie świadomości w zakresie odpowiedzialności za swoje   

postępowanie, 

 rozwijanie umiejętności plastycznych,  

 poszukiwanie oryginalnych form wypowiedzi plastycznej, 

 rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej, 

 promowanie zdrowego stylu życia 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Czyżach. 

2. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkola i uczniów szkoły 

podstawowej (klas 0, I, II, III) z terenu Gminy Czyże. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie  

z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia 

(25.11.2020 r.- 20.12.2020 r.). 

4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

 wychowankowie przedszkola i klasy „0” 

 uczniowie klas I- III szkoły podstawowej 

5. W konkursie oceniane będą prace wykonane dowolną techniką plastyczną 

w formacie A3 lub A4, zgodne z tematem Konkursu, wykonane 

samodzielnie. 

6. Każdy uczestnik do Konkursu zgłasza jedną swoją pracę, podpisaną na 

odwrocie imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą placówki. 

7. Prace należy składać od dnia 25.11.2020 r. do 20.12.2020 r. bezpośrednio 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach lub w formie 

zdjęcia, skanu na adres mailowy gopsczyze@wp.pl lub 

a.stankowska@ugczyze.pl  

8. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do 

GOPS. Prace złożone po terminie nie podlegają ocenie w Konkursie. 

9. Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność 

Organizatora. 

10. GKRPA dla Gminy Czyże zastrzega sobie prawo do bezpłatnego 

wykorzystania i przetwarzania prac konkursowych, wystaw, publikacji, 

prezentacji itp. 
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11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia i wykluczenia z udziału 

prac, które naruszają Regulamin Konkursu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania 

Konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

13. Oceny prac dokona jury składające się z członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Czyżach. 

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami 

rzeczowymi. 

15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 22.12.2020 r. na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Czyże. 

16. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                

na prezentację pracy i wykorzystanie jej w materiałach reklamowych  

i promocyjnych wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko) oraz 

ewentualnym wizerunkiem. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia. 
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