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    R e g u l a m i n 

    Konkursu na MEM profilaktyczny   

      pn. „Antynarkotyczny MEM”  
realizowany w ramach  

V edycji Zintegrowanych działań profilaktycznych   

pn. „NARKOTYKI – życiowy FALSTART”  

             

Fundacja Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 
Wydział Prewencji 

Solvay Gorzów - Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. 

 
 

Zadanie współfinansowane ze środków: 
 

 

Gorzów Wlkp., 2016 rok 



I. ORGANIZATOR: 
 
- Fundacja „Contra Crimen" w Gorzowie Wlkp.    
- Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
    

II. WSPÓŁORGANIZATORZY:  

             - Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

             - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 

             - Solvay Gorzów - Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. 

 

III. CELE KONKURSU: 

        - popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania narkomanii, 
        - kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska narkomanii,  
        - zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz  uczniów) w zakresie działań  
          ograniczających zjawisko narkomanii w szkole, 
        - promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań  
          profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, 
        - kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antynarkotykowej skierowanej   
          do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.      

IV. PRZEDMIOT KONKURSU: 

               Przedmiotem konkursu będzie stworzenie „MEM-u” („MEM” - Termin ten      
               odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika),  
               rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci  
               społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną  
               graficzną i treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem uzależnień od  
               narkotyków w tym dopalaczy.  

V. ADRESACI KONKURSU: 

               Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
               woj. lubuskiego.   

      VI. ORGANIZACJA KONKURSU:  

- Pracę należy przesyłać za pośrednictwem szkół, wraz z kartą zgłoszeniową  
  (załącznik nr 1) do 18 listopada 2016 r., (pod uwagę będzie brana data stempla  
   pocztowego), 

- Autor nadsyła na konkurs tylko jedną pracę, 
 
- MEM może być przygotowany w dowolnej formie graficznej (pracę należy utrwalić  
  na dysku CD-R lub DVD), 



 
-  Pracę należy przesłać na adres:  
    Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.,  
    ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: Konkursu na MEM     
    profilaktyczny pn. „Antynarkotyczny MEM”,  

 -  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  24 listopada 2016 r. Komisja    
     konkursowa przyzna za prace: I, II, III miejsce. Komisja może przyznać również  
     wyróżnienie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego  
     przekazu oraz na stronie internetowej Komendy  Wojewódzkiej Policji w Gorzowie     
     Wlkp. (www.lubuska.policja.gov.pl).  
 
 -   Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w sali konferencyjnej     
     Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. O terminie i miejscu laureaci  
     zostaną poinformowani telefonicznie. 

        VII. KRYTERIA OCENY: 

                Komisja konkursowa przy ocenie pracy weźmie pod uwagę:  
                - zgodność treści MEM-u z założeniami konkursu,  
                - wartość artystyczną pracy,  
                - oryginalność podejścia do tematu i pomysłu na MEM,  
                - wartość merytoryczną i walory edukacyjne MEM-u  
                  (możliwość wykorzystania w czasie kampanii medialnych).  
 

        VIII. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ: 

                Przewodniczący:  
                Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.  

                Członkowie Komisji - przedstawiciele:  
                - Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.  
                - Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.,  
                - Fundacji Contra Crimen w Gorzowie Wlkp.  

        IX. NAGRODY: 

                Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy, gadżety i nagrody od Wydziału  
                Prewencji KWP Gorzów Wlkp. i Solvay Gorzów - Solvay Engineering Plastics Poland  
                Sp. z o.o. oraz  nagrody rzeczowe zakupione przez Fundację "Contra Crimen"  
                w Gorzowie Wlkp. finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki  
                Społecznej w Zielonej Górze. 

 

 

http://www.lubuska.policja.gov.pl/


        X. POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

             - Fundacja Contra Crimen i Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. zastrzega sobie  
               prawo do wykorzystania prac w działaniach profilaktyczno – prewencyjnych. 
             - Prace nadesłane po terminie oraz nie spełniające  wymogów regulaminowych  
                zostaną zdyskwalifikowane. 
             - Kwestie sporne wynikające  z niniejszego regulaminu rozstrzyga Naczelnik Wydziału  
                Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. 
             - Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji niniejszego konkursu należy zgłaszać do   
               24 listopada 2016 r. do Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. (95 738 15 71). 
             - Autorzy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatora. 
             - Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela:  

nadkom. Piotr Wiśniewski  
Wydział Prewencji  
Komendy Wojewódzkiej Policji  
ul. Kwiatowa 10  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. kontaktowy: (95) 738-15-74, 690 106 808 
faks: (95) 738-15-95   
e-mail: piotr.wisniewski@go.policja.gov.pl  
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

                   miejscowość, data ……………………………………………. 

 
 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na MEM profilaktyczny   
      pn. „Antynarkotyczny MEM”  

Dane szkoły  

 

Nazwa: ..................................................................................................................................... 

Adres: ....................................................................................................................................... 

Tel. ...........................................................................................................................................  

Fax ..............................................................................................................................................  

e-mail: ....................................................................................................................................... 
 

Dane autora pracy: 
 

imię i nazwisko ......................................................................... data urodzenia .....................................…………….… 

telefon kontaktowy autora ……………………………………… e-mail: ………………………………………………..…………………………… 

         

  

                                                                                               

…………………………………….                                                                                    ………………………………….
      

                 Pieczęć szkoły                                                                                                                                                        Podpis Dyrektora szkoły 

 

- Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy w działaniach prewencyjnych Fundacji Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. oraz  Wydziału Prewencji KWP  
   w Gorzowie Wlkp.  
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. oraz Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.  
- Oświadczam, że odstępuję od praw autorskich związanych z moją pracą na rzecz Fundacji Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. oraz Wydziału Prewencji KWP  
   w Gorzowie Wlkp. 
 

   .............................................. 
   podpis autora 


