           

Uczniowie klas 0-IV  Szkoły Podstawowej  
Uczniowie klas V-VI Szkoły Podstawowej i kl. I-III Gimnazjum

1. Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przed niebezpieczeństwami płynącymi ze strony nietrzeźwych kierowców.
Dorośli są kierowcami, a dzieci i młodzież są pasażerami, którzy też mogą zareagować na postawę swoich rodziców oraz innych dorosłych osób kierujących pojazdami mechanicznymi - „Piłeś nie jedziesz ” oraz opracowanie ulotki promującej kampanię „Przeciw pijanym kierowcom” 
2. Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu
2. Uświadomienie ważności problemu i dotarcie do rzetelnej informacji na temat konsekwencji picia alkoholu i prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu (konsekwencje zdrowotne, prawne i społeczne)
3. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.


1. Ulotka musi mieć charakter opisowo-plastyczny.
2. Ulotka powinna zawierać:
- hasło np.; „Stop pijanym kierowcom”;
- informację pisemną dotyczącą negatywnych skutków picia alkoholu;
- rysunek o tematyce pijanych kierowców.
3. Zasady wykonania ulotki:
a) Ulotka musi być wykonana samodzielnie.
b) Wielkość ulotki -  format A5.
d) Kształt ulotki - dowolny.
e) Technika wykonania ulotki – grafika; ręcznie lub komputerowo na zajęciach komputerowych.
f) Liczba wykonanych ulotek - 1 sztuka na osobę.
g) Ulotki nie mogą zawierać oryginalnych nazw producentów alkoholu.
4. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkół do dnia 30.06.2017r.
5.Każdą pracę należy zaopatrzyć w następującą informację:
- imię, nazwisko, klasa, szkoła,
- numer telefonu kontaktowego.
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają  sobie prawo do zatrzymania  prac oraz ich publicznej ekspozycji.
7. Dostarczenie  prac na konkurs jest równoczesne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich i uznaniem niniejszego regulaminu.
8.Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9.Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich www.lekiszlacheckie.naszops.pl oraz u nauczycieli plastyki/sztuki w:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa wTrzepnicy
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Szlacheckich
c) Publiczne Gimnazjum w Tomawie


1. Jakość artystyczna wykonanej pracy
2. Oryginalność pomysłu
3. Ogólne wrażenie artystyczne

