Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy wraz z organizatorami ma
zaszczyt, już po raz siedemnasty, zaprosić młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do wzięcia udziału
w konkursie „Wybieram Trzeźwość”.
Konkurs odbywa się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Dębica, Starostwa Powiatowego i Rady Rodziców
ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.
W 2010 roku Konkurs
onkurs otrzymał honorowy patronat Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Konkurs ma na celu:


Propagowanie życia w trzeźwości.



Zapobieganie patologiom: alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi.



Przybliżenie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnień.



Promocja zdrowego stylu życia.



Rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień.

PRZEDMIOTEM OCENY BĘDĄ PRACE:
•

plastyczne w formie plakatu o formacie A-2 nt. „Nałogi kradną wolność” (technika dowolna);
w tym prace fotograficzne /od 5 – 10 fotografii/, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
jednego autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna

•

prezentacje multimedialne ( krótki film, reportaż…) w formie reklamy nt. „Młodzi - NIE
nałogom”;; (maksymalny czas do 10 minut, w systemie Windows XP,

maksymalnie dwóch

autorów), płyta opisana czytelnie imieniem i nazwiskiem, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna
•

literacke: Praca nie może przekroczyć trzech stron maszynopisu, czcionka nie mniejsza niż 12,
forma pracy dowolna (opowiadanie, pamiętnik, wywiad…), podpisana czytelnie imieniem
i nazwiskiem jednego autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.
- I temat: „Nie można, drodzy bracia, walczyć z narkomanią i alkoholizmem ani też skutecznie
leczyć ich ofiar i pomagać im w powracaniu do zdrowia, jeśli nie odbuduje się najpierw wartości,
jakimi są dla człowieka miłość i życie…”
życie… (Jan Paweł II). Jakie są Twoje propozycje skutecznego

przeciwdziałania uzależnieniom? Rozwijając myśl Jana Pawła II daj odpowiedź w tej
kwestii.
- II temat: „Nie niszcz siebie... bo nie żyjesz
ż
tylko dla siebie. Kiedy więc
ę degradujesz siebie
s
poprzez
nałóg, to równocześnie
śnie niszczysz drugich.”

(Jan Paweł II). Czy młodzież

dostrzega

niebezpieczeństwo
ństwo beztroskiego spożywania
ń
spożżywania „dopalaczy ” i innych anabolików? Pomyśl i daj
odpowiedź w tej kwestii.
- III temat: „Dzieci to skarb i prawdziwe bogactwo. Młodzieżż to promieńń słoneczny co rozjaśnia
rozjaśś
śświat”
(Anna Jenke). Dlaczego młodzież nie dostrzega zagrożeń
ż ń używania
żywania środków
ś
uzależniających?
ż
ą
Pomyśl
ś i daj odpowiedźź w tej kwestii.
kwestii

Kartę uczestnictwa i prace konkursowe należy przesłać do 10 marca 2011r. na adres:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
ul. Rzeszowska 78;
78 39-200 Dębica
z dopiskiem „Wybieram Trzeźwość”
dokładnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 68 11 080 w.30
Ilość przysłanych prac z jednej szkoły:
szkoły maksymalnie po 4 prace z każdej kategorii.
kategorii
Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.
Finał konkursu wraz z ekspozycją prac plastycznych, prezentacją prac literackich, programem
artystycznym, degustacją napojów bezalkoholowych i zdrowej żywności odbędzie się w miesiącu
kwietniu 2011 roku (o dokładnej dacie poinformujemy w późniejszym terminie).
Dla wszystkich
h uczestników wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

Mamy nadzieję, że młodzież nie pozostanie obojętna wobec problemu
nietrzeźwości i walki z nałogami.

Z poważaniem

Dyrekcja i organizatorzy

