
Kształtuj zdrowy styl życia! 

Zapraszamy serdecznie!

XX EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU 

„WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ”

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy wraz z organizatorami 
mają zaszczyt, już po raz dwudziesty, zaprosić wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie „Wybieram Trzeźwość”.

Konkurs odbywa się przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Dębica, Radą Rodziców 
ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.

Konkurs otrzymał w 2010 roku honorowy patronat Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

CELE KONKURSU

•	 kształtowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju organizmu; 

•	 wskazanie na szkodliwość używek oraz ukazanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnie-
nia; 

•	 uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia; 

•	 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

PRZEDMIOTEM OCENY BĘDĄ:

•	 prace plastyczne (technika dowolna, zachęcamy do poszukiwania nowych środków wyrazu np. 
graffiti, kreskówka, komiks; prace fotograficzne /od 3 do 6 fotografii umieszczonych na plakacie/), 
w formie plakatu o formacie A-2 na temat „Nałogi iluzją wolności”; podpisane czytelnie imieniem  
i nazwiskiem, klasą, szkołą, imieniem i nazwiskiem opiekuna. 

•	 prezentacja multimedialna, film na temat „Nałogi iluzją wolności”; (maksymalny czas 10 minut, 
maksymalnie dwóch autorów), płyta opisana czytelnie imieniem i nazwiskiem, klasą, szkołą, imieniem 
i nazwiskiem opiekuna. 

•	 prace literackie w formie: eseju, rozprawki, opowiadania, pamiętnika, wiersza.  Praca powinna być 
napisana czytelnie /imię i nazwisko, klasa, opiekun/ i nie przekraczać 5 stron maszynopisu.



Konkurs  „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ”

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Tematy prac literackich:

1. „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez 
prawdę” /Jan Paweł II/. Dlaczego coraz trudniej młodemu pokoleniu wybrać wolność od nałogów?

2. „Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt 
wielką cenę” /Jan Paweł II/. Jaka jest ocena „ułudnego szczęścia” w niewoli nałogu? 

3. „Być wolnym, to móc i chcieć wybierać, to żyć zgodnie ze swym sumieniem” /Jan Paweł II/. Wyjaśnij, co 
znaczy być wolnym dla młodego człowieka? 

•	 Kartę uczestnictwa i prace konkursowe należy przesłać do 21 listopada 2014 r. na adres: 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  
im. Jana Pawła II w Dębicy 

ul. Rzeszowska 78 
39-200 Dębica 

 z dopiskiem „Wybieram Trzeźwość” 
tel. 14 68 11 080 

•	 Ilość przysłanych prac z jednej szkoły: maksymalnie po 4 prace z każdej kategorii.

•	 Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.

•	 Finał konkursu odbędzie się w grudniu b.r.  (o dokładnej dacie poinformujemy w późniejszym ter-
minie).

•	 Wszyscy uczestnicy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

Mamy nadzieję, że młodzież Waszej Szkoły nie pozostanie obojętna wobec problemu nie-
trzeźwości i walki z nałogami.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!


