
 

Regulamin konkursu spektakli profilaktyczno-edukacyjnych 

organizowanego w ramach Międzypowiatowego Turnieju 

Profilaktyczno-Sportowego „Młodzi i bezpieczni” 

 

 

Założenia ogólne: 

 

1. Konkurs spektakli profilaktyczno-edukacyjnych organizowany jest przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku oraz Starostwo 

Powiatowe w Tarnowie.  

2. Przedsięwzięcie swoim patronatem objęli Małopolski Kurator Oświaty oraz Starosta 

Powiatu Tarnowskiego. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach Międzypowiatowego  Turnieju Profilaktyczno-

Sportowego „Młodzi i bezpieczni” ale jego wyniki nie są zaliczane do klasyfikacji 

generalnej Turnieju. 

4. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane                                      

z kształtowaniem  postaw wobec używek (alkohol, środki odurzające, narkotyki). 

Poprzez sztukę młodzież wypowie się na temat uzależnień i ich konsekwencji. 

Przygotowanie scenariusza i uczestnictwo w konkursie pozwoli w sposób twórczy  

zdobyć wiedzę o uzależnieniach i ich konsekwencjach, pobudzi do refleksji na ten 

temat. 

5. Treść scenariusza przygotowanego przez młodzież wraz z opiekunami musi być 

związana  z problematyką uzależnień, przemocą domową lub rówieśniczą oraz 

promocją zdrowego stylu życia. Możliwe jest wskazanie sposobów wychodzenia 

z trudnych  i  kryzysowych sytuacji życiowych, zastępowanie zachowań ryzykownych 

pasją lub  rozwijaniem zainteresowań. 

 

Cele konkursu : 

 

1. Wspieranie czynników chroniących dzieci i młodzież przed ryzykiem uzależnienia,  

2. Uaktywnienie środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom  

patologicznym oraz stworzenie skutecznych mechanizmów obronnych wobec tych 

zjawisk,  

3. Promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie 

postaw prozdrowotnych 

4. Wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych  

przez młodzież i skierowanych do grup rówieśniczych  

 

Adresaci: 

 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych z terenu  

        województwa małopolskiego. 



2. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń (patrz Karta Zgłoszeń). 

 

Wymagania:  

 

1. Czas trwania spektaklu – do 10 minut, plus łączny czas na montaż i demontaż 

scenografii maksymalnie 10 minut 

2. Scenografia, kostiumy, oprawa muzyczna oraz inne akcesoria wykorzystywane 

podczas spektaklu powinny być przygotowane we własnym  zakresie. 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy nie są zgłoszeni do konkurencji 

turniejowych.  

4. Ilość uczniów biorących udział w spektaklu - bez ograniczeń. 

 

 

Kryteria oceny spektaklu: 

 

1. Jury  podda ocenie: 

- dobór repertuaru i scenariusza (0-10 pkt) 

- środki wyrazu artystycznego, słowa, ruch itp. (0-10 pkt) 

- scenografia i muzyka (0-10 pkt) 

- gra aktorska (0-10 pkt) 

- ogólny wyraz (poziom) artystyczny (0-10 pkt) 

2.  Każdy z członków jury ocenia występ każdego zespołu biorąc pod uwagę kryteria 

wymienione w pkt 1 

3. Biorąc pod uwagę powyższe,  jury przyzna I, II i III miejsce. 

 

Sprawy organizacyjne:  

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dokładnie i czytelnie 

wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 26.02.2016r. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 15 marca 2016 .roku w Gminnym Ośrodku Kultury               

w Gromniku – godz. 9.00. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku zgłoszenia 

się mniejszej niż minimalnej liczby tj. 5 zespołów. 

4. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów gwarantujących porządek 

i bezpieczeństwo uczestników. 

5. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu 

 

Dla laureatów I, II i III miejsca 

Organizatorzy przewidują bardzo atrakcyjne nagrody!!! 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 



 

KONKURS  SPEKTAKLI   

PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

 

I. Nazwa szkoły (adres, telefon, e-mail): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

II. Tytuł przedstawienia: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

III. Czas trwania spektaklu (maksymalnie 10 minut): 

……………………………………………………………………………………… 

 

IV. Ilość członków zespołu: 

…………………………………………………………………………………….. 

 

V. Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby przygotowującej zespół: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

       Kartę uczestnictwa prosimy wysłać do dnia  26 lutego 2016 roku na adres:  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

im. Jana Pawła II w Gromniku 

ul. Witosa 4 

33-180 Gromnik 

 

 

 

……………………………            …………………………          …………………………                               

         miejscowość, data                          pieczątka szkoły                      podpis Dyrektora   

 
 


