Załącznik nr 1
REGULAMIN KONKURSU
“Bezpieczny na drodze ”

I Organizator konkursu
1. Konkurs pod nazwą „ Bezpieczny na drodze ”, zwany dalej konkursem,
organizowany jest przez Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.
2. Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas I – III szkół
podstawowych z terenu powiatu żnińskiego.
II Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej.
III Adresaci konkursu
•

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

IV Termin i miejsce składania prac konkursowych
30 kwietnia 2017r. – Komenda Powiatowa Policji w Żninie ul. Pl. Wolności 4
V Prace konkursowe
1.

Przedmiotem

konkursu

jest

samodzielne

przygotowanie

pracy

plastycznej wykonanej dowolną techniką plastyczną (płaską) np.
malarstwo,

rysunek,

grafika,

wydzieranka,

collage,

malowanie

plasteliną itp.
2.

Prace powinny zostać wykonane w formacie A4.

3.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę.

4.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie
wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych
konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze
złożeniem deklaracji o powyższym.

5.

Praca powinna zostać oznaczona na odwrocie metryczką zawierająca:
imię
i nazwisko autora, wiek, klasę, szkołę, do której uczęszcza.

6.

Do

pracy

należy

dołączyć

wypełniony

formularz

zgłoszeniowy,

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, podpisany przez
rodziców/opiekunów ucznia.
Na konkurs nie można przysyłać prac zbiorowych.
Prace będą podlegały ocenie przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
zgodność treści z podanym tematem, oryginalność i jasność przekazu, staranność
wykonania, ogólne wrażenie artystyczne itp.
VI Rozstrzygnięcie konkursu
1)

Termin zgłaszania uczestników do konkursu i składania prac konkursowych
upływa
dnia 30 kwietnia 2017 r.

2)

Oceny prac konkursowych dokona Komisja w składzie:
- podinsp. Artur Krajewski – Komendant Powiatowy Policji w Żninie,
- asp. sztab. Edyta Gościńska – asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i
Wykroczeń KPP w Żninie,
- sierż. sztab. Wioleta Burzych – Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego
Policji w Żninie

3)

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatora.

4)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.05.2017r. na stronie internetowej
żnińskiej policji www.żnin.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

5)

Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej KPP Żnin.

6)

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac do ich prezentowania w internecie, publikacji w prasie
lokalnej, wprowadzania do pamięci komputera, prezentowania prac na
wystawie w siedzibie organizatora.

7)

Rozstrzygnięcia komisji konkursowej nie podlegają procedurze odwoławczej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

