
Regulamin 
konkursu plastycznego

pod hasłem: „Bezpieczne Ferie 2017”
 

I. Organizatorzy konkursu:

1) Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy

Partnerami konkursu są:
 Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
 Urząd Miasta Oleśnica
 Urząd Gminy Oleśnica

Bezpośredni nadzór nad konkursem - w sprawach merytorycznej oceny nadesłanych 
propozycji i podziału nagród, sprawuje Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatorów 
konkursu.

II Cele konkursu:

• Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych w domu i poza 
nim.

• Kształtowanie właściwych postawy w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, 
które mogą zdarzyć się w okresie wypoczynku zimowego (zarówno te w domu jak i poza 
nim).

• Podniesienie świadomości dzieci co do przyczyn występowania zagrożeń, szczególnie 
związanych z naturalnymi zbiornikami wodnymi oraz w kontaktach z osobami obcymi.

• Pobudzenie wyobraźni dzieci: jak same mogą bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie 
narazić siebie oraz innych na niebezpieczeństwa. 

• Promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia: spędzaj ferie zimowe 
aktywnie, nie sięgaj po używki, przestrzegaj zasad higieny, odżywiaj się zdrowo.

III Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu 
oleśnickiego. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

• I kategoria – uczniowie klas I-III szkół podstawowych
• II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,



IV Czas trwania konkursu:

1) Konkurs zostanie ogłoszony 27 stycznia 2017 roku poprzez:

• dostarczenie regulaminów do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Oleśnica,
• zamieszczenie informacji na stronach internetowych Organizatorów,
• rozreklamowanie konkursu za pośrednictwem oleśnickich mediów,

2) Prace można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (z dopiskiem Konkurs 
„Bezpieczne Ferie”) do końca ferii zimowych na terenie woj. dolnośląskiego tj. do dnia 
24.02.2017 r. w Punkcie Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy (ul. 
Hallera 3, Oleśnica) lub sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (ul. 3 
Maja 20, Oleśnica).

3) Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród  nastąpi w dniu 10 marca 2017 roku 
w sali konferencyjnej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy przy ulicy Reja. 

V Zadania uczestników:

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej dotyczącej szeroko pojętego 
bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu  i zabaw w okresie ferii zimowych. 

VI Technika wykonania:

 Dopuszczalna technika do wyboru: rysunek, grafika, malarstwo.
W formatach mieszczących się w przedziale: A4 (210 x 297 mm ) - A2 (420 x 594 mm)

VII Każda praca powinna zawierać: 

Metryczkę z czytelnym opisem:
• imię i nazwisko autora, wiek, 
• adres zamieszkania wraz z telefonem kontaktowym (rodzica),
• nazwę i adres placówki oświatowej,
• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego telefon,
• Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy „Zgodę przedstawiciela 

ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie”, 
która jest jednocześnie zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz organizatorów (w 
przypadku uczestnika niepełnoletniego podpisana przez rodziców lub opiekunów 
prawnych - załącznik do regulaminu).

VIII Załącznik Nr 1 
„Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku 
życia, na udział w konkursie" Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw 
autorskich swoich prac na rzecz organizatora konkursu.


