
 
 

 

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU  

 „Uwolnij swoją moc” 

 
W ramach projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych pt. „Uwolnij swoją moc” Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu  

pragnie rozpropagować wśród nauczycieli i uczniów opolskich szkół podstawowych trzy 

konkursy, których głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia z dala od nałogów.  

TEMAT PRZEWODNI KONKURSÓW: „ Uwolnij swoją moc”  

ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 

19. 45-086 Opole, tel. 77 474-00-86 

ADRESACI: uczniowie klas VII i VIII szkól podstawowych miasta Opola 

WARUNKI UCZESTNICTWA  
 
Do pracy* każdego uczestnika należy dołączyć metryczkę zawierającą: 

a) imię i nazwisko twórcy (konkurs nr 1 i 2) lub twórców (konkurs nr 3) 
c)  nazwę szkoły, klasę, 
d)  imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna merytorycznego. 
e) zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych 
 

Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach, np. w 

materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób. 

CELE KONKURSÓW 

• uświadomienie młodzieży problemu i zagrożeń wynikających z alkoholizmu i innych 

używek; 

• profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych używek/ profilaktyka zachowań 

ryzykownych w tym zakresie; 

• promowanie zdrowego stylu życia z dala od nałogów; 

• promowanie pozytywnych wzorców zachowań; 

• rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych; 

• doskonalenie umiejętności literackich, w tym tworzenia komiksów. 

RODZAJE KONKURSÓW 

1. Komiks profilaktyczny – Uwolnij swoją moc. 

2. Konkurs literacki na najciekawsze opowiadanie pt. Uwolnij swoją moc. 

3. Konkurs na najciekawszy raport z działalności Klubów ANTYDŻIN* 
*konkurs 3. dotyczy wyłącznie szkół, w którym działają/działały Kluby ANTYDŻIN   

 



Uwaga: Uczniowie mogą wziąć udział w każdym z konkursów! Liczba prac przesłanych 

przez placówkę bez ograniczeń (dotyczy konkurów nr 1 i 2).  

 
 
 TERMIN DOSTARCZANIA PRAC 
    
    Termin dostarczania prac z powyższych konkursów upływa dnia 26 listopada 2021 r. Prace  
    należy składać  w siedzibie Organizatora: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu 
    ul. Powstańców Śl. 19, 45-086 Opole. 
 
KOMISJA KONKURSOWA 
     Koordynatorem projektu z ramienia MCWE jest p. Bożena Grębowiec. Prace konkursowe 

oceni komisja konkursowa złożona z konsultantów MCWE w Opolu pod przewodnictwem 
p. Jolanty Fąfrowicz (konkurs nr 1 i 2.) oraz p. Bożeny Grębowiec (konkurs nr 3). Decyzja 
komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

 
 
FINAŁ KONKURSU 
     Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie MCWE w Opolu – 

grudzień 2021 r. 
Nagrody zostały sfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. O dokładnej dacie wręczenia nagród 
zwycięzcom konkursu nauczyciele zostaną poinformowani w późniejszym terminie. 

  
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONKURSÓW 

Konkurs 1.: Komiks profilaktyczny – Uwolnij swoją moc 

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: zgodność ze 

specyfiką gatunku, wartości plastyczne, literackie i profilaktyczne, język (w tym 

ortografia), ciekawe przedstawienie tematu „profilaktycznego”, trafna interpretacja 

słów i zdjęć kluczowych. 

 
Temat i forma pracy konkursowej 

Pracę należy przygotować w formie komiksu. Fabuła komiksu powinna zachęcać do 
unikania zachowań ryzykownych i promować zdrowy styl życia z dala od alkoholu i innych 
używek. Komiks musi zawierać przynajmniej 10 obrazków (rysunek i tekst) z 
uwzględnieniem (użyciem) 3 słów kluczowych (1.zdrowie, 2.wybór 3.zmiana) oraz 3 
elementów plastycznych widocznych na zdjęciach poniżej: 



1.  
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/12/21/24/mati-3149167__480.jpg 

2.  
https://media.istockphoto.com/photos/empty-small-glass-isolated-on-white-background-picture 

3.  
Żródło https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/13/12/29/hands-2847508__340.jpg 

 
Na obrazkach nie powinny znajdować się nazwy własne/logo używek. 
Poszczególne sceny mogą być zebrane na jednym kartonie lub kilku planszach  
(maksymalnie 3)  w  formacie A2, A3  lub A4.  
Proponowane techniki: rysunek, malarstwo lub e-komiks (wydruk grafiki komputerowej). 
Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wcześniej niepublikowane 
i niezgłaszane do innych konkursów.  
 

 



Konkurs 2.Konkurs literacki na najciekawsze opowiadanie pt. Uwolnij swoją moc 

 

Przy ocenie prac literackich komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: 

zgodność ze specyfiką gatunku, wartości literackie i profilaktyczne, język (w tym 

ortografia i interpunkcja), ciekawa fabuła tematu „profilaktycznego” (treści o 

charakterze profilaktycznym, promocja zdrowego stylu życia), trafna interpretacja 

tematu opowiadania. 

 
Temat i forma pracy konkursowej 

Pracę pisemną należy przygotować w formie opowiadania zapisanego komputerowo. 
(Times New Roman 12). Fabuła opowiadania powinna zachęcać do unikania zachowań 
ryzykownych i promować zdrowy styl życia z dala od alkoholu i innych używek. 
Opowiadanie musi zawierać co najmniej 180 słów.  

 
Konkurs 3. Konkurs na najciekawszy raport z działalności Klubów ANTYDŻIN 

Przy ocenie raportu  komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: liczba i 

jakość działań, oryginalność prezentacji poszczególnych działań (charakterystyki 

działań), estetyka, rzeczowość i forma prezentacji multimedialnej. 

Temat i forma pracy konkursowej 

Raport z efektów pracy Klubu AntyDżin (za cały okres działania) powinien być przekazany do 
MCWE w formie prezentacji multimedialnej (do 40 slajdów) zapisanej na pendrive. 
Prezentacja powinna zawierać m.in. informacje o liczbie członków klubu w danej szkole,  
imiona i nazwiska autorów (uczniów) Raportu oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna 
Klubu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEKLARACJA  UDZIAŁU W MIEJSKIM KONKURSIE   „Uwolnij swoją moc” 

Deklaruję udział mojego dziecka ……………………………............…....................… 
                                                                                        (imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie organizowanym przez Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu z siedzibą 

przy ul. Powstańców Śląskich 19. 
 

Dziecko uczęszcza do .............................................................................................. 
                                                                  (nazwa i numer szkoły) 

 

 

Niniejszy formularz zgłoszeniowy jest równoważny ze zgodą rodziców/opiekunów na 

udostępnienie pracy konkursowej Organizatorowi . 

………………………………………..………   ……………...................................................... 
                                    (imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów oraz nr telefonu) 
 

 

ZGODA 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam1 zgody na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie pracy konkursowej 

autorstwa mojego dziecka, danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka w materiałach 

drukowanych, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych własnych Organizatora  

oraz Urzędu Miasta Opola. 
 

Opole, dn. ...................................                           …………….……….………………    
                                                                              Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Państwa zgoda może 

zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda 

dotyczy. Administratorem ww. danych jest  Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu ul. Powstańców Śląskich 19 

45-086 Opole. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Ośrodku jest: Tomasz Sopyła t.sopyla@mcwe.opole.pl  

 

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, jako administrator danych osobowych, 

informuje Pana/Panią, iż: 

• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia dokumentacji szkoleniowej; 

• posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania; 

• posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych; 

• dane mogą być udostępniane przez MCWE podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie 

przepisów; 

• podane dane będą przetwarzane na podstawie przepisów RODO; 

• inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Sopyła: t.sopyla@mcwe.opole.pl; 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej; 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

          .................................................... 

       Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 

mailto:t.sopyla@mcwe.opole.pl
mailto:t.sopyla@mcwe.opole.pl;


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


