
 
Regulamin V 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 podstawowych, uczniowie szkół 

podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz uczniowie I klas szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. 

3. Cele konkursu: Dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach 

uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwych uzależnień, 

propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie asertywnych zachowań 

4. Tematyka konkursu: Wpływ narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów na 

organizm człowieka. Znajomość pojęć: narkotyk, substancje psychoaktywne, środki 

psychotropowe, uzależnienie, tolerancja, nawyk. Substancje chemiczne zawarte              

w dymie tytoniowym. Objawy zażywania narkotyków. Fazy uzależnienia od alkoholu, 

narkotyków. Instytucje wspomagające  osoby uzależnione i ich rodziny.  

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 V Powiatowego Konkursu Profilaktycznego odbędzie  się 30 listopada 2018 r.  

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

 

Przebieg konkursu 

1. Test wielokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje jeden 

punkt. 

2. Każda drużyna otrzymuje rozsypankę słów, z której układa tekst. Za prawidłowe 

ułożenie rozsypanki drużyna otrzymuje jeden punkt. 

3. Udzielenie odpowiedzi przez drużyny na wylosowane pytania. Za każdą prawidłową 

odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt. 

4. O wyborze numeru pytania decyduje kapitan drużyny. 

 

 



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. 

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 2018 r. Szczegółowych 

informacji w sprawie konkursu udziela pedagog szkolny Monika Gajewska. 

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/

