
KONKURS PLASTYCZNY  
 

„ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ” 

 

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Augustowie  

z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje 

konkurs plastyczny pn. „ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ”, którego ideą jest 

popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień oraz ograniczenie 

demoralizacji dzieci i młodzieży.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

 
Konkurs „ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ” skierowany jest do uczniów szkół 

gimnazjalnych.  

 

I. ZAKRES TEMATYCZNY 
 

 Tematyka konkursu dotyczy promowania zdrowego stylu życia bez 

stosowania używek tj.: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze itp. 

 

II. TECHNIKA WYKONANIA  
 

 praca powinna być wykonana na arkuszu papieru o formacie nie większym niż 

A2  

 prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów, dowolnie wybraną 

techniką    

 uczniowie wykonują prace plastyczne składające się z symbolu graficznego 

oraz hasła promującego życie bez uzależnień.  

 

Przesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 

publikację. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i ewentualnego 

wykorzystania przygotowanych przez uczniów prac. 



 

Zwycięskie hasła i symbole graficzne w przyszłości będą wykorzystane przez 

funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie oraz przez 

przedstawicieli Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 

prowadzenia działalności profilaktycznej. 

 

III. PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Adresatami konkursu „Życie bez uzależnień” są dzieci i młodzież ze szkół 

gimnazjalnych z terenu powiatu augustowskiego 

2. Każda szkoła biorąca udział w konkursie przesyła 5 wybranych 

najlepszych prac uczestników.  

3. Prace powinny być wykonane indywidualnie. Prace zbiorowe nie będą 

oceniane. 

 

2. FORMA ZGŁOSZENIA 

 

Prace należy przesłać lub przekazać osobiście w terminie do 30 listopada 2010 

roku, na adres: 

 

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie 

Wydział Prewencji 

ul. K. Brzostowskiego 6  

16 – 300 Augustów 

z dopiskiem konkurs - „Życie bez uzależnień” 

  

 Na odwrocie pracy należy umieścić informację zawierającą: tytuł pracy, imię, 

nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza autor pracy, imię i nazwisko, telefon 

do opiekuna lub nauczyciela, nazwę i adres placówki, 

 
 

IV. FINAŁ KONKURSU 
 

1. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Komendy Powiatowej 

Policji w Augustowie oraz przedstawicieli Miejskiej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyłoni trzy najlepsze prace. 

2. Przygotowane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową  

w skali 1-5 punktów. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę:  

 zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, 

 walory artystyczne. 
 



3. Za trzy najlepsze prace, przewidziane są nagrody główne, które zostaną 

przekazane laureatom konkursu. Pozostali uczestnicy, których prace zostaną 

zgłoszone do konkursu, otrzymają nagrody pocieszenia.  

 

4. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali wręczenia nagród 

laureatom konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej Komendy 

Powiatowej Policji w Augustowie, tj. www.augustow.policja.gov.pl. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.augustow.policja.gov.pl/

