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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-ぴび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 VII-

VIII. 

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ﾏiące –np.  alkohol etylowy - Etaﾐol jest suHstaﾐIją ﾐarkotyIzﾐą z kategorii depresaﾐtów.               

W ﾏałyIh dawkaIh – rzędu ンヰ–ンヵ ﾏl ふduże piwo, dwa kieliszki wódkiぶ wywołuje oﾐ staﾐ poHudzeﾐia, 
przyspieszone bicie serca, rozszerzenie źreﾐiI, zaprzestaﾐie odIzuwaﾐia zﾏęIzeﾐia i ogólﾐą poprawę 
ﾐastroju. U zdrowej, ﾏłodej osoHy, która do tej pory ﾐie spożywała alkoholu, wypiIie ヱヰヰ g etaﾐolu ふok. ヱ/ヴ 
l wódkiぶ powoduje już zwykle staﾐ silﾐego zaﾏroIzeﾐia – oHjawiająIy się utratą sprawﾐośIi ruIhowej, 
probleﾏaﾏi z utrzyﾏaﾐieﾏ rówﾐowagi, utratą koﾐtroli ﾐad własﾐyﾏi eﾏoIjaﾏi. W skrajﾐyIh postaIiaIh 
zaﾏroIzeﾐie alkoholowe przejawia się Izasaﾏi Iałkowitą utratą świadoﾏośIi i zaﾐikaﾏi paﾏięIi, zaﾐika 
zdolﾐość koﾐIeﾐtraIji i oIeﾐy sytuaIji, paﾏięć, ﾏowa, widzeﾐie staje się ﾐieostre. Często alkohol leży                  
u podstaw zaIhowań agresywﾐyIh i iﾏpulsywﾐyIh, a zaHurzeﾐie zdolﾐośIi logicznego ﾏyśleﾐia ﾏoże 
powodować ﾐieporozuﾏieﾐia, przez Io osoHy ﾐadużywająIe alkoholu Izęsto wdają się w Hójki. 

 

Cel ogólﾐy: )apozﾐaﾐie uIzﾐiów z ﾏeIhaﾐizﾏeﾏ uzależﾐieﾐia od alkoholu i wpływie alkoholu ﾐa orgaﾐizﾏ 
Izłowieka. 

Cele szczegółowe:  

- uIzeń podaje przyIzyﾐy sięgaﾐia po alkohol przez ﾏłodzież, 

- potrafi określić wpływ alkoholu ﾐa orgaﾐizﾏ Izłowieka, 

- potrafi podać arguﾏeﾐty za oraz przeIiw używaﾐia alkoholu, 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

Szary papier, pisaki, filﾏ dydaktyIzﾐy „Jak i kogo zaHija alkohol”You tuHe,  zdaﾐia 

METODY: Hurza ﾏózgów, pogadaﾐka, dyskusja   

PrzeHieg zajęć: 

1. Burza ﾏózgów:  
UIzﾐiowie wspólﾐie opraIowują listę ﾏotywów, któryﾏi ﾏłodzi ludzie kierują się sięgająI po alkohol. 
Następﾐie uIzﾐiowie wyHierają od ン do ヵ ﾏotywów z któryﾏi ﾏłodzi ludzie ﾐie zawsze soHie radzą. 
UIzﾐiowie zastaﾐawiają się ﾐad iﾐﾐyﾏi ﾐiż alkohol sposoHaﾏi radzeﾐia soHie z trudﾐośIiaﾏi. Poﾏysły 
uIzﾐiowie wypisują ﾐa taHliIy. 
 

2. Wpływ alkoholu ﾐa orgaﾐizﾏ Izłowieka – film dydaktyczny. 

UIzﾐiowie wyﾐotowują wpływ alkoholu ﾐa orgaﾐizﾏ Izłowieka. 
 

3. Pogadanka – używaﾐie a ﾐadużywaﾐie alkoholu: 
Uczniowie uzupełﾐiają taHelę poﾐiższyﾏi stwierdzeﾐiaﾏi: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Depresanty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Źrenica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Logika


- zażywaﾐie ﾐarkotyków, zażywaﾐie leków Hez zgody lekarza i rodziIów, piIie alkoholu w ﾐadﾏierﾐej ilośIi, 
okazjoﾐalﾐe wypiIie piwa, piIie alkoholu przez koHiety w Iiąży, piIie alkoholu przez kierowIów, piIie w 

Izasie zażywaﾐia leków, zażywaﾐie leków Hez potrzeHy: 
 

UŻYWANIE NADUŻYWANIE 

 

 

 

 

 

 

 

5. Szeregowaﾐie zdań: 

UIzﾐiowie szeregują zdaﾐia według kryteriów przyjętyIh w taHeli „używaﾐie a ﾐadużywaﾐie”: 

I. Karol bierze lekarstwa zgodnie z zaleceniem lekarza. 

II. Tata ﾐalewa gośIioﾏ do kieliszków urodziﾐowego szaﾏpaﾐa. 

III. Maﾏa zawsze przed wyjśIieﾏ do praIy Hierze środki uspakajająIe. 

IV. Maﾏa po koﾐsultaIji z lekarzeﾏ podaje Markowi aspiryﾐę, aHy oHﾐiżyć gorąIzkę. 

V. JaIek wdyIha Hutapreﾐ Hy lepiej się poIzuć. 

VI. Darek Izęstuje ﾏałoletﾐiIh kolegów wiﾐeﾏ ﾐa każdej iﾏprezie. 

VII. Piotr jadąI saﾏoIhodeﾏ pije piwo Hezalkoholowe 

6. Ruﾐda końIowa: Każdy uIzeń końIzy ﾐastępująIe zdaﾐie: Na dzisiejszyIh zajęIiaIh ważﾐe dla ﾏﾐie Hyło… 



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 

………………………..                       ……….…………..………………………………………… 

 

 



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

  w Krzyżu Wielkopolskiﾏ 

ul. Wojska  Polskiego 73 

64-Αヶヱ Krzyż Wielkopolski 

www.pppkrzyz.pl                 tel.  +48 67 25 65 143                       sekretariat@pppkrzyz.pl 

  

 

NIP 763 178 65 80            REGON  000237446 

 

 

R O D O 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

)godﾐie z art. ヱン ust. ヱ Rozporządzeﾐia Parlaﾏeﾐtu Europejskiego i Rady ふUEぶ ヲヰヱヶ/ヶΑ9  
z dﾐia ヲΑ kwietﾐia ヲヰヱヶ roku w sprawie oIhroﾐy osóH fizyIzﾐyIh w związku  
z przetwarzaﾐieﾏ daﾐyIh osoHowyIh i w sprawie swoHodﾐego przepływu takiIh daﾐyIh  
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy. 

Administratorem danych osobowych jest: 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczﾐa w Krzyżu Wielkopolskiﾏ 

ul. Wojska Polskiego 73, 64-Αヶヱ Krzyż Wielkopolski 

W sprawaIh związaﾐyIh z daﾐyﾏi osobowymi, ﾏożﾐa koﾐtaktować się z Iﾐspektoreﾏ 
Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@pppkrzyz.pl. 

Przekazane daﾐe osoHowe Hędą przetwarzaﾐe i przeIhowywaﾐe w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji konkursu oraz po jego, zakońIzeﾐiu zgodﾐie oHowiązująIyﾏi  
przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi, ﾐa podstawie zgody, wyﾐikająIej z art. 6 ust. 1  

lit. a) RODO. 

Daﾐe osoHowe ﾏogą Hyć przekazywaﾐe podﾏiotoﾏ uprawﾐioﾐyﾏ ﾐa ﾏoIy przepisów 
prawa oraz podﾏiotoﾏ wspoﾏagająIyﾏ Poradﾐię w przetwarzaniu danych,  

na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. 

W zakresie, który ﾐie jest ograﾐiIzoﾐy iﾐﾐyﾏi przepisami prawa, posiadaIie Państwo 
prawo dostępu do treśIi swoiIh daﾐyIh osoHowyIh oraz prawo do iIh sprostowaﾐia, 
usuﾐięIia, ograﾐiIzeﾐia przetwarzaﾐia, prawo do przeﾐoszeﾐia, wﾐiesieﾐia sprzeIiwu, a także 
prawo do IofﾐięIia zgody w dowolﾐyﾏ ﾏoﾏeﾐIie jeżeli przetwarzaﾐie odHywa się  
ﾐa podstawie wyrażoﾐej przez Państwo zgody. 

MaIie Państwo prawo wﾐiesieﾐia skargi do Prezesa Urzędu OIhroﾐy DaﾐyIh OsoHowyIh,  
jeżeli uzﾐacie, że przetwarzaﾐie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Podanie przez Państwa daﾐyIh jest doHrowolﾐe, jedﾐak ﾐiezHędﾐe do uczestnictwa  

i organizacji  konkursu. 


