Pabianicki Konkurs Profilaktyczny
pod patronatem Prezydenta Pabianic:

Żyj zdrowo i bezpiecznie
Hasło roku 2018: Bądź odpowiedzialny - nie daj się e-uzależnieniom!
I. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach
(D. Malinowska, J. Zbierkowska-Madej) przy współpracy ze Straży Miejskiej w Pabianicach
(P. Zysk, B. Dolewka).
II. Cele konkursu:
a) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień;
b) racjonalne wykorzystanie technologii i urządzeń multimedialnych;
c) propagowanie kultury internetowej;
d) kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie;
e) rozwijanie umiejętności odmawiania- asertywność
f) kreowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
III. Miejsce i data konkursów:
a) Etap pierwszy (prezentacja multimedialna w programie Power Point)) – prace są
wykonywane na terenie szkół podstawowych, które zgłaszają swój udział w Pabianickim
Konkursie Profilaktycznym w określonym dalej terminie.
b) Etap drugi - odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Mokra 28/34, w dniu 16 maja
2018r. o godz. 9.00.

IV. Przebieg konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VII i obejmuje dwa etapy:
- etap pierwszy: wykonanie prezentacji w programie Power Point- prezentacja
powinna korespondować z hasłem roku i winna obejmować maksimum 25 slajdów.
- etap drugi: turniej wiedzy profilaktycznej połączony z rozgrywkami sportowymi
Szkołę reprezentuje 3 uczniów. Są to osoby, które najlepiej wypadły w eliminacjach
szkolnych z zakresu profilaktyki . Uczniowie Ci wykonują wspólnie prezentację
multimedialną oraz uczestniczą w II etapie turnieju. Obie części podlegają ocenie jury.

V. Przebieg turnieju
Turniej będzie składał się z trzech części.:
- Część pierwsza: Każdy uczestnik drużyny odpowiada na pytania testowe zamknięte
oraz pytania otwarte, dotyczące e - uzależnień i innych groźnych zjawisk XXI wieku;
- Część druga: Wielobój sprawnościowy, który będzie obejmował konkurencje
wymagające celności, szybkości i skoczności. W turnieju wezmą udział także wszyscy
uczestnicy, a osiągnięte wyniki będą sumowane. Uczestnicy powinni mieć ze sobą obuwie
sportowe na zmianę i wygodny strój.
- Część trzecia: Zgaduj- zgadule tematyczne o charakterze łamigłówek, rebusów,
anagramów itp. Każda z drużyn otrzyma równorzędne zadania. Punktacja zawodników
drużyny będzie sumowana.

VI. Punktacja i nagrody:
1. Szkoła za prezentację multimedialną może zdobyć maksymalnie tyle punktów, ile szkół
weźmie udział w konkursie. Punkty zdobyte w tej części konkursu będą dodawane do wyniku,
jaki zdobędzie drużyna w turnieju. Ocena prac multimedialnych zostanie przeprowadzona we
wcześniejszym terminie.
2. Punktacja turnieju :
Każda konkurencja punktowana będzie zgodnie z zasadą: I miejsce - tyle punktów, ile szkół
bierze udział w konkursie, każde następne miejsce o 1 punkt mniej. Ostatnie miejsce- 1p.

Komisja konkursowa dokonuje ogólnego podliczenia wyników z poszczególnych
konkurencji.
3. Zwycięzcą konkursu zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku
uzyskania przez szkoły jednakowej ich liczby (w obrębie trzech pierwszych miejsc) drużyny
wezmą udział w dogrywce o charakterze rywalizacji sportowej.
4. Nagrody:
- Sponsorem nagród jest Prezydent Miasta Pabianic i Straż Miejska w Pabianicach.
- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
- przedstawiciele najlepszych drużyn otrzymają nagrody rzeczowe,
- dla ucznia, który uzyska najwięcej punktów w teście, przewidziana jest nagroda
specjalna.
VII. Zgłoszenie do konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest przesłanie/dostarczenie zgłoszenia wg
załącznika nr 1 do dnia 27 kwietnia 2018r.
na adres: Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Mokra 28/34
95 – 200 Pabianice
Zgłoszenie można też wysłać na adres:
sp3pabianice@op.pl
lub faksem: 42 226 48 54
2. Szkoły zgłaszające swój udział proszone są o przesłanie imiennej listy uczestników
do dnia 11 maja 2018 r. Do listy należy dołączyć wymagane oświadczenia poszczególnych
uczniów – załącznik nr 2.
3. Prezentację wykonaną w programie Power Point dostarczyć należy do 11 maja 2018r.
4. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie przesyła do organizatora do 20 kwietnia 2018r.
swoje propozycje pytań konkursowych wraz z odpowiedziami w programie Microsoft Word z tych pytań będzie ułożony test. Zbiór pytań zostanie przesłany do każdej szkoły deklarującej
swój udział do 27 kwietnia 2018 r.
5. Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie internetowej (www.sp3pabianice,
w zakładce Informacje o szkole - Pedagog szkolny) i w siedzibie organizatora.
6. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:
p. D. Malinowska i p. J. Zbierkowska- Madej, tel. 42 215 09 33lub 603 975 710

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
95-200 Pabianice

ul. Mokra 28/34

tel. 42 215-07-25, 42 215-09-33

fax. 42 226-48-54

sp3pabianice@op.pl www.sp3pabianice.pl

Pabianice, dnia ……………………………………….
Załącznik nr 1:

Zgłoszenie na Pabianicki Konkurs Profilaktyczny
„Żyj zdrowo i bezpiecznie”
Hasło roku 2018: Bądź odpowiedzialny- nie daj się e-uzależnieniom!
Szkoła Podstawowa (nazwa, adres szkoły)
………………………………………………………………………………………………..
…………………..…………………………………………………………………………….
zgłasza swój udział w konkursie profilaktycznym.
Opiekunem grupy jest nauczyciel (dane kontaktowe)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………
Podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 2:
OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………….
W Pabianickim Konkursie Profilaktycznym Żyj zdrowo i bezpiecznie pod hasłem
„Bądź odpowiedzialny – nie daj się e- uzależnieniom!” organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 3 w Pabianicach i akceptuję Regulamin Konkursu.



Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach informacyjno
– promocyjnych związanych z konkursem profilaktycznym.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby
konkursu profilaktycznego w celach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 z późn. zm.)

….……………………………………….
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

