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ZATWIERDZAM       
 

 

 

Regulamin Konkursu 

wiedzy o uzależnieniach  

- BĄDŹ PRZEZORNY 2019  

pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą” 

organizowanego przez  

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

w Nowym Sączu. 

 

         W związku ze wzrastającą liczbą osób uzależnionych, a w tym znaczący wzrost liczby osób 
uzależnionych  wśród dzieci i młodzieży oraz różnorodność uzależnień, Sądecki Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej organizuje corocznie konkurs wiedzy o uzależnieniach – BĄDŹ PRZEZORNY 2019 pod 
hasłem „Dopalacze Cię wypalą”. Konkurs ten ma na celu oddziaływanie profilaktyczne poprzez 
podnoszenie wiedzy na temat uzależnień i uświadamianie związanych z nimi zagrożeń.  
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu wiedzy o uzależnieniach  - BĄDŹ PRZEZORNY 2019 pod hasłem 

„DOPALACZE CIĘ WYPALĄ” jest Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym 

Sączu Dział Profilaktyki i Terapii Uzależnień.  

      Współorganizatorami przedsięwzięcia są: 

- Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu; 

- Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu; 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu; 

- Stowarzyszenie Monar w Nowym Sączu; 

- Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu;  

- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza; 

- Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza. 
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2. Konkurs organizowany  jest corocznie.  

3. Konkurs skierowany  jest do uczniów 5 - 6 klas szkół podstawowych z terenu województwa 

małopolskiego. 

4. Konkurs jest o charakterze drużynowym – dwie osoby w ramach drużyny. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie wiedzy o uzależnieniach - BĄDŹ PRZEZORNY 

2019 pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą” jest: 

-.wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego przez każdego uczestnika 

konkursu dostępnego na stronie internetowej http://wsb-nlu.edu.pl/Badzprzezorny w terminie do 

01 stycznia 2019 roku; 

 - pobranie i podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenia o przetwarzaniu 

danych osobowych  /załącznik nr 1  do regulaminu/; 

- wysłanie wypełnionego oświadczenia pocztą tradycyjną na adres siedziby Sądeckiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej ul. Śniadeckich 10a 33-300 Nowy Sącz z dopiską konkurs oraz 

mailowo (skan oświadczenia) na: uzaleznienie@soik.pl do 02 stycznia 2019 roku. 

6. Po elektronicznym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego uczestnicy dostaną e-maila 

zwrotnego z informacjami ogólnymi dotyczącymi konkursu oraz  hasło i login dzięki 

którym będą mieli dostęp do  testu konkursowego.  

7. Pełna treść niniejszego regulaminu konkursu jest dostępna na stronie internetowej 

http://wsb-nlu.edu.pl/Badzprzezorny oraz w siedzibie Sądeckiego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 10a w Dziale Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień. 

 

II.  CEL, ZAKRES I ETAPY KONKURSU  

§ 1. 

Cele konkursu 

1. Oddziaływania profilaktyczne związane z uzależnieniami. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia. 

3. Popularyzacja i szerzenie wiedzy na temat negatywnych skutków uzależnień. 

4. Utrwalenie i zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków zażywania środków 

odurzających. 

5. Wskazanie szkodliwości używek. 

6. Uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia. 
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§ 2. 

Zakres tematyczny 

1. Uzależnienie od alkoholu. 

2. Uzależnienie od narkotyków. 

3. Uzależnienie od dopalaczy. 

4. Aspekty prawne dotyczące kontaktu z substancjami psychoaktywnymi (posiadanie, 

używanie, rozpowszechnianie). 

5. Konsekwencje sięgania po substancje psychoaktywne w kontekście prawo o ruchu 

drogowym. 

6. Materiały pomocowe opracowane są przez Organizatora oraz Współorganizatorów konkursu 

i dostępne są na stronie internetowej http://wsb-nlu.edu.pl/Badzprzezorny w zakładce 

Materiały edukacyjne. 

§ 3. 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs wiedzy o uzależnieniach jest dwuetapowy: 

a) I etap – realizowany jest w formie testowej na terenie macierzystej szkoły. Według 

ustaleń z osobą odpowiedzialną za konkurs z ramienia szkoły. Najlepiej na sali 

informatycznej lub innej/innych salach korzystając z urządzeń elektronicznych                  

z dostępem do Internetu (telefon komórkowy, tablet, laptop, komputer i inne).  

b) II etap – realizowany w formie pytań otwartych w Miasteczku Galicyjskim                      

w Nowym Sączu ul. Lwowska 226. 

§ 4. 

I Etap konkursu 

1. Odbywa się na terenie macierzystej szkoły. 

2. Za organizację i przebieg I etapu konkursu wiedzy o uzależnieniach  odpowiada Dyrekcja 

szkoły, na terenie której odbywa się konkurs. 

3. Konkurs jest drużynowy: dwie osoby (w ramach drużyny). 

4. Ilość drużyn na terenie szkoły dobrowolna. 

5. Test konkursowy dostępny będzie w dniu konkursu tj. 08 stycznia 2019 roku o godzinie 

12.00 na stronie internetowej http://wsb-nlu.edu.pl/Badzprzezorny w zakładce I Etap - Test. 

I etap konkursu trwa od godziny 12.00 do godziny 13.30. Test rozwiązuje każda 

dwuosobowa drużyna  bez pomocy osób trzecich. Po zakończeniu rozwiązywania testu od 

razu zostanie wyświetlony uzyskany przez drużynę wynik a następnie po upływie czasu 

przeznaczonego na I etap informacja czy drużyna zakwalifikowała się do etapu II. 

6. Test składa się z pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru). 
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7. Do II etapu konkursu zakwalifikowanych zostaje 20 najlepszych drużyn z całej małopolski. 

Informacja o drużynach, które się zakwalifikowały do II etapu będzie dostępna na stronie 

SOIK www.soik.pl od dnia 14 stycznia 2019 roku. 

 

8. Uczniowie uczestniczący we wcześniejszych edycjach konkursu, mogą się zgłaszać 

ponownie do udziału w konkursie. 

§ 5. 

II Etap konkursu 

1. II etap konkursu odbywa się poza szkołą.  

2. II etap konkursu odbywa się w Sali Ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 

ul. Lwowska 226 w dniu 21 lutego 2019 roku. Konkurs zaczyna się o godzinie 10.00,                 

a kończy o godzinie 14.00.  

3. W drugim etapie, każda z drużyn będzie losowała po jednym pytaniu otwartym z każdego 

koszyka tematycznego (uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od narkotyków, uzależnienie 

od dopalaczy, aspekty prawne, konsekwencje sięgania po substancje psychoaktywne                  

w kontekście prawa o ruchu drogowym), łącznie będzie odpowiadała na 5 pytań otwartych.  

4. Za przebieg i punktację II etapu odpowiada jury  corocznie powoływane przez Dyrektora 

Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. 

5. Za pytanie otwarte juror może przyznać drużynie od 0 do 5 punktów.  

6. W przypadku w którym drużyny finałowe zdobędą taką samą liczbę punktów, 

rozstrzygnięciem będzie odegranie scenki artystycznej na podstawie podanego przez 

organizatora tematu. Drużyny będą miały 10 minut czasu na przygotowanie się i 5 minut na 

przedstawienie scenki. O wygranej zadecydują jurorzy. 

7. Ogłoszenie wyników oraz zajętych miejsc podaje się do wiadomości uczestników na 

zakończenie II etapu konkursu wiedzy. 

 

III.  NAGRODY 

Za zajęcie miejsca I, II i III drużyny otrzymują dyplom potwierdzający zajęte miejsce oraz 

wartościowe nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny otrzymują okolicznościowe dyplomy za udział 

w konkursie oraz upominki. 
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IV.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich 

wykładnia i ich interpretacja należy do organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu. 

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

konkursu.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku zgłoszenia się 

mniejszej niż 5 liczby zespołów. 

6. Podczas trwania drugiego etapu konkursu nauczyciele/opiekunowie są odpowiedzialni  

za grupę dzieci, z którą przybyli. 

7. Organizator nie ponosi kosztów za transport opiekunów i uczniów uczestniczących                     

w przedsięwzięciu. 
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                                                                      Załącznik nr 1  
                                                                      do Regulaminu Małopolskiego Konkursu  Wiedzy  o Uzależnieniach      
                                                                      Bądź Przezorny 2019 pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą”  
                                                                      dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych województwa          
                                                                      małopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………….. 
(adres) 

 
1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 
 
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
 
dziecka …………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
 

ucznia ………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa szkoły) 

 
Do celów związanych z jego udziałem w Małopolskim Konkursie Wiedzy o Uzależnieniach Bądź 
Przezorny 2019 pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą” dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych 
województwa małopolskiego w roku 2019. 
 
 
 

……………………………………. 
                                                                                                                  Podpis 

 
 

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej SOIK imienia i nazwiska oraz nazwy 
szkoły mojego dziecka na liście osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu. 
 
 
 

……………………………………. 
                                                                                                                                               Podpis           
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c) wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody1 na umieszczenie na stronie internetowej SOIK                 
w Nowym Sączu  zdjęć, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas II 
etapu konkursu 
 
 

……………………………………. 
                                                                                                                                               Podpis           
 
 
 
d) Oświadcza,, że zapoznałem/zapoznałam1 się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 
postanowienia. 
 
 
 

……………………………………. 
                                                                                                                                               Podpis           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 niepotrzebne skreślić 

 


