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REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRAC PLASTYCZNYCH DLA DZIECI i MŁODZIEśY
POD HASŁEM „BEZPIECZNE WAKACJE 2012”

Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w kaŜdej sytuacji,
w której moŜe się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku.
1. Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konkurs
jest organizowany pod patronatem Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpiecznego
Wypoczynku Dzieci i MłodzieŜy.
2. Konkurs jest jedną z form popularyzowania bezpiecznego zachowania, ograniczania
przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieŜy. Jednym z jego celów jest
edukowanie i uwraŜliwienie na właściwe zachowania w róŜnych sytuacjach
społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań
przez dzieci i młodzieŜ w codziennych sytuacjach Ŝyciowych.
3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieŜy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
oraz placówek letniego wypoczynku.
4. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego
zachowania w sytuacjach zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu młodego pokolenia. Prace
konkursowe powinny poruszać poniŜszą tematykę:
–
–
–
–
–
–
–
–

Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
Bezpieczna szkoła,
Bezpieczne miejsce zamieszkania,
Bezpieczny Internet,
Bezpieczna droga,
ZagroŜenie uŜywkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
Przemoc rówieśnicza,
Subkultury młodzieŜowe.

5. Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego lub kilku wyŜej przedstawionych tematów.
Mają być wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez autora w formie np. rysunku,
akwareli, grafiki itd. Nad wykonaniem pracy powinien czuwać opiekun (np. nauczyciel,
pedagog szkolny lub wychowawca). Prace nie mogą być opracowane przy pomocy
róŜnego rodzaju urządzeń jak np. komputera. MoŜe to być równieŜ projekt plakatu,
znaczka pocztowego itp.
6. Jeden uczestnik moŜe zgłosić do konkursu nie więcej niŜ jedną pracę.
7. Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie.
8. Na odwrocie kaŜdej pracy naleŜy umieścić następujące dane:
• Imię i nazwisko autora,
• Wiek,
• Adres zamieszkania,
• Nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza,
• Temat lub tytuł pracy,
• Imię i Nazwisko opiekuna pracy, jego miejsce zatrudnienia
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9. Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich opiekunów będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia konkursu tj. wyłonienia laureatów, wydania, odbioru, rozliczenia
nagrody oraz publikacji imienia i nazwiska autorów zwycięskich prac wraz z nazwą
i adresem szkoły, w której uczą się, na stronach internetowych organizatora konkursu
oraz w lokalnych mediach, na co uczestnik niniejszego konkursu oraz jego opiekun
wyraŜa zgodę. Przystąpienie do niniejszego konkursu jest traktowane jako wyraŜenie
przedmiotowej zgody.
10.Prace naleŜy przesłać do 15 października 2012r. do właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub pobytu uczestników konkursu Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej /Powiatowej Policji z terenu woj. podkarpackiego.
11.Czas trwania konkursu od 1 czerwca 2012r. do 15 października 2012r.
12.Komisja (jury konkursowe) powołana spośród współorganizatorów wyłoni
najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat.
13.Nagrodzone prace ze szczebla powiatowego /miejskiego wezmą udział w finale
wojewódzkim. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom
i wyróŜnionym autorom prac nastąpi w terminie uzgodnionym przez
współorganizatorów, o czym zostaną poinformowani zainteresowani.
14.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.
15.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.
16.Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:
• zgodność tematu pracy z tematyką konkursową
• wartość artystyczna pracy
• oryginalność podejścia do tematu,
17. Przesyłka zawierająca prace konkursowe powinna być ze względu na wykonywany
transport zabezpieczona w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie prac ze względu
na technikę trwałości ich wykonania.
18.W przypadku pytań dotyczących konkursu kontakt e-mail:
a.pieniazek@podkarpacka.policja.gov.pl lub k.piskor@podkarpacka.policja.gov.pl
Regulamin konkursu został opracowany przez: nadkom. Alinę PieniąŜek Eksperta Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i nadkom. Krzysztofa Piskora Eksperta Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

