
                                                                        

                                                                     

                                                                                              

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia,  

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Profilaktyki „Sympatycy” oraz   

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu 

zapraszają 

do udziału w marszu profilaktyczno – edukacyjnym pn. „Żyjmy z pasją”, połączonym  

z happeningiem i prezentacją alternatywnych form spędzania wolnego czasu, który odbędzie 

się 28 września 2017 r. 

 

Program: 

11.00-11.15  Zbiórka młodzieży w okolicy IV LO w Toruniu 

11.20 – 11.50 Przemarsz  korowodu uczestników z  Bulwaru  Filadelfijskiego na Rynek 

Staromiejski 

11.50 – 14.15 

 Belgijka 

 Powitanie gości i uczestników 

 Hymn PaT – u 

 Przemówienia organizatorów i gości 

 Występy artystyczne – m.in. koncert absolwentki naszej szkoły – Julii Kicińskiej, 

program taneczno- akrobatyczny Studia Tańca WIR Cheerleaders Rytm-x z  Torunia,   

pokazy taneczne grupy cheerleaderek  Studia Tańca Defense", warsztaty tańca 

irlandzkiego 

 Spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji, Straży Pożarnej, 

Pogotowia  Ratunkowego i Straży Miejskiej  



 Konkursy  

 PaToteka 

14.30 – 16.00  Konferencja Dobrych Praktyk w OPP „Dom Harcerza” 

 

W programie wystąpienia partnerów przedsięwzięcia i dyskusja na temat skutecznych 

rozwiązań w zakresie  działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży na rok szkolny 

2017/2018. 

 

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, 

Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta 

Torunia. 

           

 

           

 

 

Partnerzy :  

Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Komenda Miejska 

Policji w Toruniu, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. 

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do 19.09.2017 pod nr tel.: (56) 648 56 70 lub na adres  

e-mail: pat@zs8.eu  

 

KONKURS NA NAJLEPSZY OKRZYK  PROFILAKTYCZNY 

Filmy wideo z okrzykiem profilaktycznym należy przesyłać na adres e-mail: pat@zs8.eu do 

20 września 2017 r. Na najciekawsze będzie można głosować na facebooku 

https://web.facebook.com/szkola8/. Zwycięzcami zostaną autorzy okrzyku, który zdobędzie 

najwięcej polubień.   

mailto:pat@zs8.eu
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Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku. 

 

Regulamin Konkursu na okrzyk profilaktyczny 

 

KONKURS  PRZECIĄGANIA LINY 

Do udziału zapraszamy wszystkie szkolne PaTPORTY (opiekun oraz 1 uczeń) 

 

Prosimy, aby uczniowie biorący udział w marszu przygotowali transparenty i chorągiewki 

nawiązujące do idei marszu oraz przybyli w barwach wyznaczonych dla każdej szkoły. 

 

Patroni medialni: 

                  

                 

                   

 

 

 

http://www.szkola8.torun.pl/upload/file/patport/regulamin%20okrzyk.pdf

