REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Bezpieczna Rodzina”
„Policjant – przyjaciel dzieci”
I. Organizatorzy:
1. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
II. Cele konkursu:
1.Popularyzowanie wiedzy o służbie funkcjonariuszy Policji,
2.Kształtowanie wizerunku Policji w społeczeństwie oraz jej roli w zapewnieniu
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3.Promowanie wśród dzieci postawy odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo,
4. Promowanie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie zduńskowolskim,
5. Integracja środowiska rodzin,
6. Wzmacnianie więzi rodzinnych,

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych kl. I- VIII z terenu powiatu
zduńskowolskiego. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych : klasy
I-IV oraz klasy V-VIII.
2. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage
(kolaż), wydzieranka - do wyboru przez uczestnika konkursu.
3. Format prac plastycznych A3.
4. Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne, każdy uczestnik może przesłać
maksymalnie 1 pracę na jeden wybrany temat (spośród podanych) wykonaną
samodzielnie,
5. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek,
klasa, szkoła oraz załączoną zgodę rodzica/opiekuna prawnego - załączniki nr 1 i 2.
IV. Termin i miejsce nadesłania prac:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą
( w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce na koszt nadsyłającego) do Komendy Powiatowej
Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27 (st. sierż. Kamila Sowińska tel. /43/ 824 43 66)
lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15
(p. Paulina Walczak Tel. /43/824 99 90) do 30.06.2018r. z dopiskiem:
Konkurs „Bezpieczna Rodzina ” lub „Policjant – przyjaciel dzieci”

V. W skład jury wchodzą:
Reprezentanci organizatorów oraz plastyk.
VI. Nagrody
Jury dokona oceny prac przyznając nagrody rzeczowe i dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca
w dwóch kategoriach wiekowych.
1. VII. Ogłoszenie wyników Konkursu
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.zdunska-wola.policja.gov.pl,
www.pcprzdunskawola.pl a nagrody zostaną wręczone 29 lipca 2018 r. podczas
„Niebieskiego PIKNIKU”, który odbędzie się na terenie Powiatowego Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli. Rodzice/opiekunowie osób
nagrodzonych zostaną powiadomieni telefonicznie o uroczystym rozdaniu nagród.
.
VIII. Uwagi dodatkowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania,
zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
2. Prace przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich
4. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na nieodpłatne utrwalanie i
publikowanie wizerunku uczestnika oraz prac do celów konkursu.
IX. Inne postanowienia:
- Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej Komendy
Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu :
43 824 99 90 - p. Paulina Walczak, 43 824 43 66 - st. sierż. Kamila Sowińska.

