Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV, V, VI
szkół podstawowych powiatu olsztyńskiego
do udziału
w Konkursie Plastycznym

„Bezpieczny i widoczny na drodze’’
Cele konkursu :
1. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
2. Podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie
dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze.
3. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach.

Organizatorzy konkursu :
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Regulamin konkursu :
1.Uczestnicy:
Uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego.
2.Przebieg konkursu:
Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:
a) etap szkolny – spośród wykonanych prac plastycznych komisja szkolna wybiera po 1
pracy w każdej grupie wiekowej (klasy IV, klasy V i klasy VI) i przesyła je do siedziby
Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Do prac plastycznych należy dołączyć Zgłoszenie do Konkursu Plastycznego „Bezpieczny i
widoczny na drodze” zawierające dane uczestnika oraz zgodę opiekuna prawnego dziecka na
przetwarzanie danych osobowych, publikowanie i reprodukowanie (wg załączonego wzoru

zgłoszenia) oraz informację zawierającą ogólną liczbę dzieci biorących udział w konkursie na
poziomie szkolnym.
b) etap powiatowy – spośród otrzymanych prac komisja powiatowa wybiera po 1 pracy
w każdej grupie wiekowej (klasy IV, klasy V i klasy VI).
3. Prace konkursowe:
1) Prace plastyczne należy wykonać na papierze formatu A3 techniką dowolną (bez
materiałów sypkich i odpadających), prace mogą być wykonane w formie komiksów i plakatów.
2) Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez
dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3) Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
4) Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa
i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy.
5) Nie należy rolować i oprawiać prac.
6) Organizatorzy nie odsyłają prac i stają się one ich własnością.
4. Terminy nadsyłania prac:
Szkoły nadsyłają prace konkursowe do siedziby Starostwa Powiatowego w Olsztynie do
dnia 21 listopada 2016r. (liczy się data stempla pocztowego).
5. Wyniki konkursu i nagrody:
1) Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac
laureatów konkursu.
2) Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków
Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie organizatora konkursu.
3) Kryteria oceny prac: zgodności z tematem, tj. przekazanych treści związanych
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory
artystyczne, stopień trudności wykonania.
4) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
5) Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
6) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępnione podmiotom trzecim.
6. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 29 listopada.
Wynik konkursu ogłoszony zostanie na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego.
O terminie uroczystości wręczenia nagród, zwycięscy zostaną poinformowani indywidualnie.
7. Dojazd na uroczyste podsumowanie konkursu, szkoły lub/i ich laureaci organizują we
własnym zakresie.

8. Kontakt z organizatoram i konkursu
- Marta Maciejewska, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, tel. 521- 05- 68
- asp. szt. Małgorzata Demianiuk, Komenda Miejska Policji tel. 89 5224748

9. Uwagi:
1) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich, o których
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2016 r, poz. 666 z późniejszymi zmianami), na rzecz Organizatora,
2) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac nadesłanych
w konkursie. Przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, Internet itp.) będzie
umieszczone imię, nazwisko autora oraz adres szkoły uczestnika konkursu.
3) Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4) Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Zgłoszenie do Konkursu Plastycznego
„Bezpieczny i widoczny na drodze’’
Imię i nazwisko uczestnika ( proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)
…………………………………………………………………………….
Wiek ……………………….

klasa……………………………

Nazwa szkoły z adresem
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
tel. .……………………. e-mail …………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
……………………………………………………………………………………
Oświadczenie rodziców:


Dziecko jest autorem dostarczonej pracy i posiada do nich prawa autorskie, nie
naruszając praw autorskich osób trzecich



Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję



Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie ( także w Internecie )
zgłoszonej przez dziecko pracy konkursowej



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez
organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ). Dane osobowe będą
wykorzystane do celów promocyjno-edukacyjnych.

……………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

