
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „RAZEM 
BEZPIECZNIEJ”

§ 1

Organizatorem konkursu jest Komisariat Policji w Puszczykowie oraz Straż Miejska w 
Puszczykowie.

§ 2

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

§ 3

Zasięg konkursu obejmuje Szkoły Podstawowe w Puszczykowie.

§ 4

Temat prac konkursowych brzmi: „Razem Bezpieczniej”.

§ 5

1. Prace  zgłoszone  na  Konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej 
niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na 
Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysunek kredką, tuszem, 
węglem malarstwo na papierze,  collage  (kolaż),  witraż,  wydzieranka – do wyboru 
przez uczestnika konkursu).

3. Prace mogą być wykonane na papierze w dowolnym formacie. 
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
5. Czas przekazania prac w Szkole - 20 listopada 2014 r.

§ 6

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące
dane:
1) imię, nazwisko i wiek uczestnika Konkursu;
2) nazwa i adres szkoły, klasa.

§ 7

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Kryteriami oceny będą:
1) trafność doboru tematu pracy,



2) jakość wykonania,
3) oryginalność.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 8

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich 
do złożonych prac.

2. Osoby  zgłaszające  prace  konkursowe  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  przez 
organizatora  konkursu  swoich  danych  osobowych  (Ustawa  o  ochronie  danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

3. Prace  zgłoszone  do  Konkursu  nie  będą  zwracane  autorom.  Zgłoszenie  prac  do 
Konkursu  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  na  Organizatora 
własności złożonych egzemplarzy prac.

§ 9

1. Prace swoich uczniów, zapakowane łącznie, dostarcza szkoła.

2. Szkoła może złożyć prace w Komisariacie Policji w Puszczykowie w godz. 08:00-
16:00 do 20 listopada 2014 r.

§ 10

1. Za zajęcie 1,2,3 miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.

2. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

3. Nagrody rzeczowe  nie  podlegają  zamianie  na  inne  nagrody  rzeczowe,  ani  na  ich 
równowartość pieniężną.

§ 11

1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 
polach eksploatacji.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.


