
Regulamin III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie                    

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie i pod patronatem Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i pierwszych klas 

ponadgimnazjalnych  powiatu gryfińskiego. 

3. Cele konkursu: 

 uświadamianie młodzieży negatywnych skutków zachowań ryzykownych, 

 kształtowanie postaw asertywnego zachowania, 

 promowanie zdrowego trybu życia, 

 kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji 

4. Zakres tematyczny konkursu: 

 problematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, 

 zapobieganie chorobom zakaźnym, szczególnie HIV/AIDS, 

 zasady udzielania pierwszej pomocy. 

5. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 I etap – eliminacje szkolne, 

 II etap – finał  w ZSP w Chojnie. 

 

Organizacja eliminacji szkolnych: 

Eliminacje przeprowadzane są w szkole macierzystej. 

W wyniku eliminacji zostaje wyłoniona 3-osobowa drużyna uczniów, reprezentująca szkołę  

w finale. Szkoła sama ustala regulamin eliminacji szkolnych. 

Organizacja finału konkursu: 

Finał III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego odbędzie  się 1 grudnia 2016 r.  

o godz. 10.00 w sali nr 5 w budynku nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

Finał składa się z dwóch rund. 

 

Pierwsza runda 

1. Udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. 

2. Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 3 punkty. 

3. O wyborze numeru pytania decyduje kapitan drużyny. 

 

 

Druga runda 

1. Każda drużyna otrzymuje dwa zadania praktyczne. 

2. Pierwsze będzie polegało na rozwiązaniu przez drużynę krzyżówki profilaktycznej. 

3. Drugie zadanie będzie polegało na przedstawieniu przez drużynę wypowiedzi  

po obejrzeniu wyświetlonego przez organizatora fragmentu filmu poruszającego 

problem dyskryminacji. 

 

Nagrody : 

Za zajęcie I miejsca drużyna otrzyma nagrody rzeczowe.  

Za II i III miejsce drużyny otrzymają upominki i dyplomy.  

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

 

Postanowienia końcowe : 

Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.  

W razie niewyłonienia zwycięzcy przewidziana jest dogrywka w formie pytań. 



Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt. 

W czasie konkursu przewidziana jest przerwa na poczęstunek. 

 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie do 23 listopada 2016 r. Szczegółowych 

informacji w sprawie konkursu udziela pedagog szkolny mgr Karolina Kubowicz. 

Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o konkursie znajdą 

Państwo również na stronie internetowej naszej szkoły: www.zsp1chojna.pl    
 

http://www.zsp1chojna.pl/

