REGULAMIN KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO
PN. „WAKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”
I.
KONKURS PN. „WAKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”
organizowany jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Białymstoku, Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
(krąg partnerów na bieżąco będzie poszerzany).
II.
TEMATYKA KONKURSU:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wiersza, rymowanki
własnego autorstwa i wykonanie oprawy plastycznej do tekstu. Wiersz, rymowanka
i ilustracja powinny być umieszczone na jednej kartce formatu A3.
Wiersze, rymowanki, oprawa plastyczna do tekstu powinny poruszać tematykę
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży tj:
 na terenach wiejskich,
 na/przy obszarach wodnych,
 na terenach leśnych (biwaki, obozy, wycieczki rowerowe, etc.),
 na drodze.
III. ADRESACI:
Konkurs adresowany jest do uczniów: szkół podstawowych klas IV – VI oraz szkół
gimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego.
IV.
1.

TECHNIKI WYKONANIA:
Prace powinny być wykonane z wykorzystaniem dowolnych technik: malarstwo,
rysunek, wycinanki na karcie z bloku technicznego (format A3).

2.

Na pracy bądź jej odwrocie należy umieścić:


wiersze, rymowanki (minimum
wypoczynkiem wakacyjnym,



tytuł, imię i nazwisko oraz wiek autora
opiekuna/nauczyciela, nazwa i adres placówki.

5

wersów)

związane

z

pracy,

bezpiecznym
telefon

do

3.

Praca powinna być sporządzona przez 1 uczestnika.

4.

W przypadku niespełnienia powyższych wymogów prace nie będą zakwalifikowane do
konkursu.

V.
1.

PRAWA AUTORSKIE:
Uczestnik konkursu zrzeka się wszelkich prawa autorskich na rzecz organizatora.

2.

Uczestnik konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie
praw autorskich osób trzecich w zgłoszonej przez siebie pracy.

3.

Przesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i ewentualnego wykorzystania
przygotowanych przez uczestników prac (w tym wierszy, rymowanek).

5.

Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

6.

Zgłoszenie pracy oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym
regulaminem.

VI.
1.

FORMA ZGŁOSZENIA:
Placówka zgłaszająca prace do konkursu przesyła:

do 30 kwietnia 2014 roku – formularz zgłoszenia autora pracy do konkursu
(wg załącznika) na adres e-mail: naczelnik.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl
do 30 maja 2014 roku – prace, zabezpieczone ze względu na transport w sposób
uniemożliwiający ich uszkodzenie na adres:
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
z dopiskiem: konkurs pn. ”WAKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO WIDZIANE OCZAMI
DZIECKA”
2. Placówka, z której uczniowie przystąpią do konkursu przesyła nie więcej niż
4 prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych i nie więcej niż 4 prace
wykonane przez uczniów szkół gimnazjalnych.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu
w przypadku przesłania do akcji profilaktycznej 2 prac.
VII. FINAŁ KONKURSU:
a)

konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach: kategoria szkoły podstawowe
IV – VI, kategoria – szkoły gimnazjalne.

b)

wyłonieni laureaci otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca.

przygotowane prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową pod względem
zgodności tematu wiersza, rymowanki i wykonania oprawy plastycznej do tekstu
z tematyką konkursową, walorów artystycznych oraz komunikatywności odbiorcy,
d)
w skład komisji wchodzą przedstawiciele:
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku,
 Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku,
 Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
(krąg przedstawicieli instytucji na bieżąco będzie poszerzany).
c)

e)

placówka, z której autor pracy zostanie nagrodzony za zajęcie I, II i III miejsca,
otrzyma DYPLOM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE LITERACKO – PLASTYCZNYM
PN. „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK WIDZIANY OCZAMI DZIECKA”.

f)

wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom
konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej Podlaskiej Policji tj.
www.podlaska.policja.gov.pl, baner „Konkurs pn. „Wakacyjne bezpieczeństwo
widziane oczami dziecka”.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku koordynacją konkursu zajmuje się
Pani
Agnieszka
Kopacewicz
(tel.
85-670-28-72),
e-mail:
agnieszka.kopacewicz@bk.policja.gov.pl).

Załącznik
Formularz zgłoszenia
do konkursu literacko – plastycznego
„WAKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”
…………………………………….
imię i nazwisko autora
…………………………………….
nazwa placówki – dokładny adres, e-mail, nr telefonu, fax
…………………………………….
wiek – klasa
…………………………………….
imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA
Zgłaszam do udziału ………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko autora pracy)
w konkursie pn. „Wakacyjne bezpieczeństwo widziane oczami dziecka”.

………………………………
(czytelny podpis opiekuna)

