
 W PIĄTEK 17.11.17r O 
GODZINIE 10.45 W AULI 
ODBĘDZIE SIĘ XXVI 
EDYCJA 
OGÓLNOPOLSKIEJ 
OLIMPIADY PROMOCJI 
ZDROWEGO STYLU 
ŻYCIA 

Ostateczny termin 
zgłoszeń to poniedziałek 
13.11.17; listę uczestników 
należy dostarczyć do 
p.Pawła Stańczaka- 
koordynatora i opiekuna 
merytorycznego olimpiady  
 

Cel olimpiady:  
Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - zwanej dalej olimpiadą - jest 
wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie 
zdrowego stylu życia poprzez: 
- kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych; 
- pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i 
dbałości o zdrowie; 
- inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. 
Olimpiada mimo charakteru konkursowego, nie jest nastawiona na rywalizację, a na wymianę 
doświadczeń oraz rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności. 
Podczas olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących 
zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu 
życia, a w szczególności: 
- zasad higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej; 
- zasad zdrowego żywienia; 
- znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka; 
- prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku; 
- problematyki ochrony środowiska naturalnego; 
- profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków); 
- zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym; 
- zapobiegania urazom i wypadkom (w domu, szkole oraz w drodze); 
- zasad udzielania pierwszej pomocy; 
- podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim. 
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Przydatne strony internetowe: 
• www.pck.org.pl 
• www.prc.krakow.pl 
• www.izz.waw.pl 
• www.aids.gov.pl 
• www.narkomania.gov.pl 


