
 V WOJEWÓDZKI  KONKURS  PROFILAKTYCZNY
„Trzeźwy umysł-zdrowy umysł”

1. Konkurs  organizowany  jest  przez  Stowarzyszenie  Inicjatywa  Stolno,  honorowy  patronat  nad 
konkursem  objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, natomiast 
nadzór merytoryczny sprawuje pan Grzegorz Kasprzycki,  Pełnomocnik Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS.

2. Celem konkursu jest;
-promowanie zachowań asertywnych wśród młodzieży,
-działania  profilaktyczne  dotyczące  problemu  alkoholowego  i  innych  uzależnień  prowadzone 
wśród młodzieży gimnazjalnej ze szkół wiejskich oraz wokół ich otoczenia. 

4.  Konkurs  skierowany  jest  do  wszystkich  uczniów  szkół  gimnazjalnych  z  terenu  województwa 
kujawsko-pomorskiego.

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap - opracowanie broszurki informacyjnej (wyłącznie format A5), zawierających 8 stron, sposób 

wykonania-technika  dowolna.  Broszurka musi  zawierać:  krótkie hasło dotyczące  problemu 
alkoholowego i innych uzależnień, treść zgodną z tematem konkursu, opis sposobów walki  
z  uzależnieniem,  oraz  zagrożeń  wynikających  z  uzależnień,  a  także  propozycje  i  sposoby 
zapobiegania uzależnieniom. Każda szkoła może przysłać jedną pracę. 

II etap - rozgrywki wiedzowo - sportowe. Trzyosobowe drużyny z 15 szkół będą uczestniczyły w 
rozgrywkach  wiedzowo -  sportowych.  W drugim etapie  wyłonieni  zostaną  zwycięzcy  –  3 
najlepsze gimnazja z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowe informacje 
6. Harmonogram działań:

a) do 07.05.2010r. do godz. 15:00 - nadsyłanie prac do I etapu  konkursu – broszurka dotycząca 
problemu alkoholowego i innych używek - (decyduje data wpłynięcia przesyłki do organizatora 
konkursu.)  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zniszczenie  prac  w  trakcie  ich 
przesyłania. 

b) do 15.05.2010r. - posiedzenie Komisji Konkursowej, rozstrzygnięcie I etapu  przez Komisję  
i powiadomienie 15 szkół o zakwalifikowaniu się do finału

c)11.09.2010- II etap - finał- godz. 12.00, odbędzie się w Zespole Szkół Nr1 w Stolnie. Będą w 
nim brały udział 3-osobowe drużyny z 15 szkół. Komisja wyłoni zwycięzców - trzy najlepsze 
szkoły. Konkurs zostanie zakończony spotkaniem integracyjnym w dniu 11.09.2010 z udziałem 
władz wojewódzkich i lokalnych.

7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Wszystkie szkoły uczestniczące w II Etapie otrzymają nagrody i dyplomy. Dla najlepszych szkół 
przygotowane zostaną cenne nagrody - akcesoria komputerowe.
Uczestnicy II etapu otrzymają nagrody indywidualne. 

       8. Prawa autorskie do prac związanych z konkursem przenoszone są na organizatora konkursu.
Adres na który należy przysyłać prace konkursowe:

                                                                            Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno
                         86-212 Stolno

                                                        z dopiskiem „Trzeźwy umysł-zdrowy umysł”
                         (decyduje data wpływu) Osoba do kontaktu:  Katarzyna Bajera, tel. (056) 6770925 
wszelkie informacje prosimy kierować na e-mail sis@stolno.com.pl                                              

Organizatorzy:                                                                              od pn. do pt. w godz. 8.00.-15.00

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Projekt współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień. 


