Konkurs „No promil – no problem”
Zapraszam wszystkich uczniów oraz rodziców do wzięcia udziału w konkursie
organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek.
Przewidziano 2 formy konkursu: konkurs indywidualny oraz rodzinny.
1. Konkurs indywidualny – przeznaczony dla uczniów
Tematem konkursu jest przedstawienie prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji
ilustrującej hasło: „Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty”. Praca ma
ukazywać historię związaną z użytkowaniem środków komunikacji i transportu
oraz pokazywać, że nie można prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu.
Formy pracy:
- literacka np. opowiadanie, reportaż, wiersz, pamiętnik, list
- multimedialna np. prezentacja, nagranie audycji radiowej, wykonanie piosenki
(rozmiar do 100 MB, czas odtworzenia do 5 min)
- plastyczna: dowolna technika np. plakat, komiks, album, gazetka.
Nie będą oceniane prace, które ukazują samochód rozbity na drzewie,
zakrwawionego człowieka pod kołami samochodu. Praca powinna pokazywać
przykłady dobrych zachowań wobec problemu nietrzeźwości za kierownicą.

2. Konkurs rodzinny – przeznaczony dla rodzin uczniów
Tematem konkursu jest przedstawienie prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji
ilustrującej hasło: „Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty”. Praca ma
ukazywać historię związaną z użytkowaniem środków komunikacji i transportu
oraz pokazywać, że nie można prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu.
Formy pracy:
- film rodzinny – nagranie według własnego scenariusza
- gra nopromilowa np. gra planszowa z opisem pól lub inna gra przestrzenna,
zręcznościowa z opisem zasad gry.

Zasady przekazania pracy konkursowej:
Po wykonaniu pracy literackiej, plastycznej lub gry planszowej należy wykonać
jej kilka zdjęć, wydrukować i wypełnić kartę zgłoszeniową oraz zgody ucznia i
rodziców (odpowiednie do rodzaju konkursu – znajdują się w regulaminie).
W przypadku pracy multimedialnej lub nagrania należy przesłać plik, również
dołączając uzupełnioną kartę zgłoszeniową i zgody.
Zdjęcia lub pliki należy wysłać do koordynatora szkolnego do pani Magdaleny
Szpilka pod adres mailowy: mszpilka@spzaborow.pl do 29 listopada 2020r. W
razie pytań proszę kierować je pod wskazany adres mailowy.
W konkursie przewidziano cenne nagrody oraz dyplomy.
Zapraszam do udziału w konkursie
Magdalena Szpilka

