PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

ul. Wojska Polskiego 73,
64-761 Krzyż Wielkopolski
www.pppkrzyz.pl / e-mail: ppp_krzyz@onet.pl / tel. /fax 67 256 51 43

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Krzyżu Wielkopolskim
zaprasza do udziału w konkursie profilaktycznym pt.:

„Nie daj się alkoholowi”
Forma prac konkursowych:
plakat format A4, wiersz lub piosenka,
Kategoria wiekowa:
uczniowie klas VII-VIII,
Termin trwania konkursu:
23.02.2021r. – 23.03.2021r.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.
Prace konkursowe wraz z opisem i zgodą rodzica należy przesłać na
adres:
Prace plastyczne:
Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim
ul. Wojska Polskiego 73
64-

1 Krzyż Wielkopolski

Prace literackie: na w/w adres lub e-mail: ppp_krzyz@pnet.pl

Regulamin konkursu profilaktycznego
„Nie daj się alkoholowi”
Konkurs na plakat, wiersz, piosenkę o tematyce profilaktyki uzależnień
1. Organizator


Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim

2. Cel konkursu










Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych
Promocja zdrowego trybu życia, trzeźwości i abstynencji
Propagowanie profilaktyki uzależnień (alkoholu)
Uświadamianie szkodliwego wpływu nałogów, używek na organizm człowieka
Zwiększenie wiedzy uczestników konkursu

3. Tematyka prac konkursowych




Tematyka prac musi nawiązywać do problemu uzależnień
Interpretacja i wykonanie prac dowolna, zależna od osoby wykonującej pracę

4. Warunki uczestnictwa



Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkół Podstawowych z terenu
działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim
Konkurs przeprowadzany jest w jednej kategorii wiekowej: uczniowie klas VIIVIII.

Kategoria I
Klasy VII –VIII Szkoły Podstawowej – Praca plastyczna/ plakat – format A4,
- Wiersz - rymowanka min. 2 zwrotki,
- piosenka o podanej wyżej tematyce – min.1 minuta – max 3 minuty, nagranie na płycie CD






Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace własnego autorstwa, nie
kopiowane, nigdzie poprzednio nie publikowane
Autorem pracy w kategorii plakat, wiersz może być tylko jedna osoba, w kategorii
piosenki dopuszcza się uczestnictwo max. 3 osób
Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę zgodną z
tematem i regulaminem konkursu
Technika wykonania

– plakat – malarstwo, kolaż, rysunek, wycinanka, format pracy A4,
– wiersz - czcionka Times New Roman roz.12, min. 2 zwrotki
– piosenka – min. 1 minuta nagrania na płycie DVD (max.3 min)







Prace muszą wyraźnie nawiązywać do tematyki profilaktyki
Prace muszą być opisane zgodnie z Kartą Opisu
Do każdej zgłoszonej pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną przez
rodzica/ opiekuna prawnego klauzurę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie
danych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka i publikację prac. Wzór wg



załącznika
Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu

5. Termin i warunki dostarczenia prac




Czas trwania konkursu od 23.02.2021r. do 23.03.2021r.
Prace konkursowe należy złożyć do dnia 23.03.2021r. (decyduje data wpływu)
na adres:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim
ul. Wojska Polskiego 73
64-761 Krzyż Wielkopolski
lub
złożyć do skrzynki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzyżu
Wielkopolskim z dopiskiem „KONKURS PROFILAKTYCZNY”
lub
przesłać na e-mail: ppp_krzyz@onet.pl






Prace nie spełniające w/w zasad oraz dostarczone po terminie nie będą
oceniane.
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane
Wszelkie pytania - kontakt: telefon: 67 2565143 -pedagog - Alicja Spychała,
- psycholog, dyrektor – Dorota Krzysztoń-Sikora
e-mail: ppp_krzyz@onet.pl

6. Zasady oceny i przyznawania nagród






Spośród zgłoszonych do Konkursu prac komisja konkursowa wybierze 3 prace z
każdej kategorii .
Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim. Dodatkowo laureaci
zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.




Dla zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a dla uczestników podziękowania za
udział.
Termin wręczenia nagród zostanie podany po rozstrzygnięciu konkursu.

W imieniu organizatorów
Dyrektor Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim – Dorota
Krzysztoń - Sikora
Pedagog – Alicja Spychała
Załączniki:
1. Scenariusz zajęć,
2. Druk oświadczenia – zgody na udział w konkursie wraz z klauzulą RODO,
3. Druk opisu pracy,

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
„NIE DAJ SIĘ ALKOHOLOWI”
TEMAT: UŻYWANIE I NADUŻYWANIE ALKOHOLU.
I. Środki tłu iące –np. alkohol etylowy - Eta ol jest su sta ją arkoty z ą z kategorii depresa tów.
W ały h dawka h – rzędu –
l duże piwo, dwa kieliszki wódki wywołuje o sta po udze ia,
przyspieszone bicie serca, rozszerzenie źre i , zaprzesta ie od zuwa ia z ę ze ia i ogól ą poprawę
astroju. U zdrowej, łodej oso y, która do tej pory ie spożywała alkoholu, wypi ie
g eta olu ok. /
l wódki powoduje już zwykle sta sil ego za ro ze ia – o jawiają y się utratą spraw oś i ru howej,
proble a i z utrzy a ie rów owagi, utratą ko troli ad włas y i e o ja i. W skraj y h posta ia h
za ro ze ie alkoholowe przejawia się zasa i ałkowitą utratą świado oś i i za ika i pa ię i, za ika
zdol ość ko e tra ji i o e y sytua ji, pa ięć, owa, widze ie staje się ieostre. Często alkohol leży
u podstaw za howań agresyw y h i i pulsyw y h, a za urze ie zdol oś i logicznego yśle ia oże
powodować ieporozu ie ia, przez o oso y adużywają e alkoholu zęsto wdają się w ójki.

Cel ogól y: )apoz a ie u z iów z
złowieka.

e ha iz e

uzależ ie ia od alkoholu i wpływie alkoholu a orga iz

Cele szczegółowe:
- u zeń podaje przy zy y sięga ia po alkohol przez
- potrafi określić wpływ alkoholu a orga iz

łodzież,

złowieka,

- potrafi podać argu e ty za oraz prze iw używa ia alkoholu,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Szary papier, pisaki, fil
METODY: urza

dydakty z y „Jak i kogo za ija alkohol”You tu e, zda ia

ózgów, pogada ka, dyskusja

Prze ieg zajęć:
1. Burza

ózgów:
U z iowie wspól ie opra owują listę otywów, który i łodzi ludzie kierują się sięgają po alkohol.
Następ ie u z iowie wy ierają od do
otywów z który i łodzi ludzie ie zawsze so ie radzą.
U z iowie zasta awiają się ad i y i iż alkohol sposo a i radze ia so ie z trud oś ia i. Po ysły
u z iowie wypisują a ta li y.
2. Wpływ alkoholu a orga iz

złowieka – film dydaktyczny.
U z iowie wy otowują wpływ alkoholu a orga iz złowieka.
3. Pogadanka – używa ie a adużywa ie alkoholu:

Uczniowie uzupeł iają ta elę po iższy i stwierdze ia i:

- zażywa ie arkotyków, zażywa ie leków ez zgody lekarza i rodzi ów, pi ie alkoholu w ad ier ej iloś i,
okazjo al e wypi ie piwa, pi ie alkoholu przez ko iety w iąży, pi ie alkoholu przez kierow ów, pi ie w
zasie zażywa ia leków, zażywa ie leków ez potrze y:
UŻYWANIE

NADUŻYWANIE

5. Szeregowa ie zdań:
U z iowie szeregują zda ia według kryteriów przyjęty h w ta eli „używa ie a adużywa ie”:
I.

Karol bierze lekarstwa zgodnie z zaleceniem lekarza.

II.

Tata alewa goś io

III.

Ma a zawsze przed wyjś ie

IV.

Ma a po ko sulta ji z lekarze

V.

Ja ek wdy ha utapre

VI.

Darek zęstuje

VII.

Piotr jadą sa o hode

do kieliszków urodzi owego sza pa a.
do pra y ierze środki uspakajają e.
podaje Markowi aspiry ę, a y o

iżyć gorą zkę.

y lepiej się po zuć.

ałolet i h kolegów wi e

a każdej i prezie.

pije piwo ezalkoholowe

6. Ru da koń owa: Każdy u zeń koń zy astępują e zda ie: Na dzisiejszy h zaję ia h waż e dla

ie yło…

OPIS KARTY PRACY
(do przyklejenia na odwrocie pracy)

Konkurs profilaktyczny „Nie daj się alkoholowi”
Imię i nazwisko autora pracy
Wiek/klasa
Nazwa placówki, adres, telefon , e-mail
Imię i nazwisko nauczyciela

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną w Krzyżu Wielkopolskim Konkursie Profilaktycznym
„Nie daj się alkoholowi” (plakat/ wiersz/ piosenka)

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................
(imię i nazwisko)

w Konkursie Profilaktycznym „Nie daj się alkoholowi” ( plakat, wiersz, piosenka).
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka
oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły)
w celach wynikających z organizacji Konkursu.
3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy
konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych,
na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

Data
………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka
……….…………..…………………………………………

www.pppkrzyz.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Krzyżu Wielkopolski
ul. Wojska Polskiego 73
64Krzyż Wielkopolski
tel. +48 67 25 65 143

sekretariat@pppkrzyz.pl

RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
)god ie z art.
ust. Rozporządze ia Parla e tu Europejskiego i Rady UE
/ 9
z d ia
kwiet ia
roku w sprawie o hro y osó fizy z y h w związku
z przetwarza ie da y h oso owy h i w sprawie swo od ego przepływu taki h da y h
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy.
Administratorem danych osobowych jest:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogicz a w Krzyżu Wielkopolski
ul. Wojska Polskiego 73, 64Krzyż Wielkopolski
W sprawa h związa y h z da y i osobowymi, oż a ko taktować się z I spektore
Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@pppkrzyz.pl.
Przekazane da e oso owe ędą przetwarza e i prze howywa e w celu organizacji,
przeprowadzenia i promocji konkursu oraz po jego, zakoń ze iu zgod ie o owiązują y i
przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi, a podstawie zgody, wy ikają ej z art. 6 ust. 1
lit. a) RODO.
Da e oso owe ogą yć przekazywa e pod ioto upraw io y
a o y przepisów
prawa oraz pod ioto
wspo agają y
Porad ię w przetwarzaniu danych,
na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
W zakresie, który ie jest ogra i zo y i y i przepisami prawa, posiada ie Państwo
prawo dostępu do treś i swoi h da y h oso owy h oraz prawo do i h sprostowa ia,
usu ię ia, ogra i ze ia przetwarza ia, prawo do prze osze ia, w iesie ia sprze iwu, a także
prawo do of ię ia zgody w dowol y
o e ie jeżeli przetwarza ie od ywa się
a podstawie wyrażo ej przez Państwo zgody.
Ma ie Państwo prawo w iesie ia skargi do Prezesa Urzędu O hro y Da y h Oso owy h,
jeżeli uz acie, że przetwarza ie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Państwa da y h jest do rowol e, jed ak
i organizacji konkursu.

NIP 763 178 65 80

iez ęd e do uczestnictwa

REGON 000237446

