
Regulamin 

V Gminnego Przeglądu Form Artystycznych związanych 

z Profilaktyką Uzależnień   pn. „NIE dla uzależnień” 
 

Organizator: Wójt Gminy i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w  Postominie. 

Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego „NIE – dla Uzależnień”. 

 

1. Cele Programu: 

• popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości korzystania z wszelkich używek, 

wśród lokalnej społeczności; 

• oddziaływanie na zmniejszenie zjawiska narkomanii i innych używek wśród 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych; 

• inspirowanie rodziców młodzieży szkolnej do potrzeby pogłębiania wiedzy 

z zakresu profilaktyki narkotykowej i alkoholowej; 

• komunikowanie oraz inicjowanie przez GKRPA w Postominie wspólnoty 

działań przeciwko zjawiskom patologii społecznej; 

• pobudzanie aktywności i kreatywności mieszkańców gminy Postomino 

w wyrażaniu swego zdania; 

2. Kryteria regulaminowe. 

• Uczestnikami Przeglądu mogą być uczestnicy indywidualni i grupowi 

reprezentujący sołectwo, świetlicę, organizację pozarządową, szkołę, grupę 

nieformalną. 

• Kategorie wiekowe: 

1) do 12 lat 

2) od 13 lat do 16 lat 

3) powyżej 16 lat 

      W przypadku występów pokoleniowych obliczamy średnią wieku grupy. 

3. Tematyka Przeglądu dotyczy problemów związanych z pogłębieniem wiedzy na temat 

szkodliwości nadużywania wszelkich używek, a szczególnie dopalaczy i narkotyków 

oraz stosowania przemocy. 

 



Proponujemy 2 kategorie artystyczne 

1. teatr, teatrzyk, monodram lub kabaret (jedna z form do wyboru); 

2. piosenka (solo lub zespół). 

Inscenizacja lub piosenka może być napisana samodzielnie lub nie, ważne aby poruszała w/w 

problemy. Uwaga: prosimy o podanie autorów prezentacji. Czas prezentacji do 15 minut. 

 

4. Oceny i punktacje 

Prezentacje „teatralne” i wokalne oceniać będzie niezależne jury. 

Ocenie podlega: 

• trafność przekazu, podkreślenie wagi problemu, 

• oryginalność, samodzielność 

• osobiste zaangażowanie  

Każdy punkt oceniony zostanie w skali od 1 do 5 pkt. 

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji. 

 

5. Czas i miejsce realizacji 

28 listopad 2019 r., sala Centrum Kultury i Sportu w Postominie. 

 

6. Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania. Nagrodą dla 

wszystkich uczestników i ich opiekunów będzie wyjazd na wycieczkę. Dla miejsc I – III w obu 

kategoriach nagrody rzeczowe. 

 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

8. Zgłoszenia kierować do Urzędu Gminy, pokój nr 24  do dnia 15 listopada 2019 r. 
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