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VII POWIATOWY PROFILAKTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY  

pt. „BLIŻEJ SIEBIE - DALEJ OD NAŁOGÓW” 

 

I. ORGANIZATOR: 

     Zespół Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie 

 

II. CELE: 

- propagowanie zdrowego stylu życia; 

- ukazywanie negatywnego wpływu używek na człowieka; 

- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych ludzi; 

- kształtowanie umiejętności odmawiania i zachowania się w obliczu zagrożeń; 

- rozwijanie zdolności plastycznych; 

- rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia. 

 

      III. UCZESTNICY: 

         Uczestnicy dzielą się na następujące grupy wiekowe: 

            - I grupa: kl. IV-VI, 

           -  II grupa: kl. I-III gimnazjum. 

 

IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej. 

2. Prace muszą być wykonane indywidualnie, prace zbiorowe nie będą oceniane. 

3. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę. 

4. Technika prac dowolna płaska. 

5. Maksymalny format A3. 

6. Prace należy przesłać do dnia 9 maja 2016r. na adres Zespół Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów, 

ul. Wirażowa 8,  

42-202 Częstochowa, tel. 34/3-69-91-15 

 

 każda praca powinna zawierać czytelne: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i adres szkoły, 

e mail szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna; 

 prace przechodzą na własność organizatora konkursu; 

 o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 

13 maja 2016r. 

 Uwaga: przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację pracy 

w pokonkursowej wystawie zorganizowane na terenie ZS nr 2.   

 Opis pracy powinien zawierać – załącznik nr 2. 

 Oficjalne podsumowanie i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 

9.50 w Zespole Szkół nr 2 przy ul Wirażowej 8. 

 Prace laureatów będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Zespole Szkół nr 2 

im. Polskich Noblistów ul. Wirażowa 8. 
 

ORGANIZATORZY: 

mgr Dorota Biczak-Lipiec 

mgr Sylwia Cichocka 

mgr Anita Grabara 

mgr Karolina Puchała 

mgr Ewa Meus 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 



Załącznik nr 2 

 

 

VII POWIATOWY PROFILAKTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY  

pt. „BLIŻEJ SIEBIE - DALEJ OD NAŁOGÓW” 

Imię i nazwisko ucznia: 

 

Klasa: 

 

Nazwa i adres szkoły: 

 

Adres e-mail i numer telefonu szkoły: 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

 

 


