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REGULAMIN 

 

Konkursu plastycznego  

pn: “BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2017” 

w ramch programu - “Jesteśmy Widoczni” 

 

1. Organizator 

 

Organizatorem konkursu plastycznego pod nazwą “Bezpieczna droga do 

szkoły 2017” w ramach programu - Jesteśmy widoczni zwanego dalej 

Konkursem, jest Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. 
 

2. Honorowy Patronat 

 

Konkurs swoim Honorowym Patronatem objęli: Starosta Stargardzki, Firma 

Bridgestone Stargard Sp. z o.o. oraz Zarząd Terenowy Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Powiatowej 

Policji w Stargardzie. 
 

3. Cele konkursu 
3.1. Uwrażliwienie  dzieci na niebezpieczeństwa jakie czyhają na 

 niechronionych uczestników ruchu drogowego w tym pieszych, 

 rowerzystów i motorowerzystów w okresie jesienno - zimowym oraz na 

 codzień,  jak również na  zagrożenia jakie mogą mieć miejsce  przy braku 

 odpowiedniej widoczności na drodze i w jej pobliżu. 

3.2. Kształtowanie,  wyróżnienie postaw i zachowań zapobiegających 

 nieszczęśliwym wypadkom na drodze dotyczących niechronionych 

 uczestników ruchu  drogowego podczas jesieni i zimy. 

 

4. Tematyka konkursu 

 

Tematyką konkursu są:   

4.1. Zagrożenia związane z życiem i zdrowiem niechronionych uczestników 

 ruchu drogowego podczas jesieni i zimy. 

4.2. Sposoby unikania  niebezpiecznych sytuacji przez dzieci związanych z 

 ruchem drogowym (używanie elementów odblaskowych, kamizelek 

 odblaskowych, prawidłowe wyposażenie jednośladów). 



 

 

5. Zasady prowadzenia konkursu 

 

5.1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy I 

 do klasy III  z terenu powiatu stargardzkiego. 

5.2. Konkurs obejmuje wyłącznie kategorie twórczości w formie rysunku                  

 o formacie A4 – dowolną techniką. 

5.3. Prace swoją treścią powinny nawiązywać do celów i tematyki Konkursu. 

 

6. Organizacja i przebieg konkursu 

 

6.1. Konkurs będzie trwał od 11.09.2017 r. do 20.10.2017 r. 

6.2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie przez szkołę 

 podstawową zgłoszenia do 06.10.2017 r. - osobiście, pocztą lub faxem,            

 na adres Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, ulica Warszawska 29, 

 73-110 Stargard, nr faxu 091/48-13-508 z dopiskiem „Konkurs 

 plastyczny”.  

 Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 1. 

6.3. Każda szkoła, która zgłosi chęć udziału w Konkursie, może do niego 

 zgłosić maksymalnie 3 prace. Prace te powinny być wyłonione na 

 etapie szkolnych eliminacji. 

6.4. Wyłonione przez szkolne komisje prace powinny być dostarczone  do 

 Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie do dnia 20.10.2017 r. 

6.5. Nadesłane prace powinny zawierać następujące dane: 

- imię i nazwisko autora pracy, 

- wiek autora pracy, 

- klasa, miejscowość, nr szkoły gdzie uczęszcza autor pracy. 

      6.6. Komisja oceniająca przesłane prace, zbierze się do dnia 3.11.2017 r.                 

 i wyłoni 3 zwycięskie prace oraz 7 wyróżnień. 

        6.7. Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną zamieszczone na materiałach 

 edukacyjnych/prewencyjnych związanych z programem KPP Stargard 

  „Jesteśmy widoczni” za zgodą opiekunów prawnych.  

       6.8. Możliwe jest również umieszczenie na reprodukcji nagrodzonej pracy – 

 logo, herbu lub nazwy sponsorów Konkursu. 

          6.9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe 

 ufundowane przez Honorowych Patronatów. 

         6.10. O wynikach Konkursu oraz terminie uroczystego wręczenia nagród szkoły  

 zostaną powiadomione przez organizatora konkursu telefonicznie, 

 listownie lub faxem. 

       6.11. Wręczenie nagród planowane jest na 15 listopada 2017 roku  w siedzibie 

 Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, z udziałem laureatów, 

 organizatora, patronów honorowych, sponsorów oraz mediów. 

 

       7. Kryteria oceny 



 

        Komisja Konkursowa wyłaniając nagrodzone prace stosować będzie następujące                                       

 kryteria: 

 

          7.1. oryginalność i kreatywność, 

          7.2. wartości edukacyjne pracy, 

          7.3. jakość i estetyka wykonania. 

 

        8. Postanowienia końcowe 

 

    8.1. Zgoda na przystąpienie uczestników do konkursu jest jednocześnie  

 wyrażeniem zgody ich opiekunów na wykorzystanie przez Organizatora 

 Konkursu danych uwzględnionych w pkt 6 p. pkt 6.5 niniejszego 

 Regulaminu. 

   8.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania  nadesłanych   

 do Konkursu prac w opracowywanych materiałach prewencyjnych. 

   8.3. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w niniejszym Regulaminie  rozstrzyga 

 Przewodniczący Komisji Konkursowej – Komendant  Powiatowy 

 Policji w Stargardzie. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Na temat Konkursu szczegółowych informacji udziela 

st. insp. Alma Selwesiuk 

Zespół ds. Nieletnich i Patologii 

KPP Stargard  

ul. Warszawska 29,  pok. Nr  115 

tel: 091/ 48-13-527 
       

       


