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Chodzież,

Dyrektorzy wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych
powiatu chodzieskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży informuje, iż Główny
Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2019 roku, III edycję
ogólnopolskiego konkursu ,,Szkoła wolna od używek.”
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa
wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu przez zespół filmu
krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i
innych środków psychoaktywnych. Inspiracja do stworzenia filmu może być program ,,ARS,
czyli jak dbać o miłość?” jako program o tożsamej tematyce z przedmiotem konkursu.
Termin nadsyłania prac do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Chodzieży upływa dnia 15 kwietnia 2019 roku. Proszę o dokładne zapoznanie się z
załączonym regulaminem, a także o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie
(pamiętając o zachowaniu wymogów regulaminowych). Prace, które nie będą zgodne z
regulaminem nie zostaną zakwalifikowane do dalszych etapów konkursu.
Praca przesłana na etap powiatowy konkursu musi zawierać deklarację uczestnictwa
szkoły (zał. nr 1 regulaminu), formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2 regulaminu), oraz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia (zał. nr 3
regulaminu). Jeśli uczestnik konkursu jest niepełnoletni, jego opiekun prawny wypełnia
stosowne oświadczenie (zał. nr 4 regulaminu).
Prace konkursowe ( tylko 1 z każdej szkoły !) proszę przesłać na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Składowa 5
64-800 Chodzież
Z poważaniem
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Załączniki – 1szt.
1. Regulamin konkursu ,,Szkoła wolna od używek”
Wykonano w 6 egz.
1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży, ul. Żeromskiego11;
2. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży, ul. Wyszyńskiego 2;
3. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach, ul. Chodzieska 9;
4. Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież;
5. Szkoła Branżowa I Stopnia, Próchnowo 23, 64-830 Margonin.
6. OZ a/a.

Sprawę prowadzi: Karolina Pieniążek
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