Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje”

Konkurs organizowany jest we wszystkich publicznych szkołach podstawowych
w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy W Konkursie mogą brać udział uczniowie
z klas I – III.
Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci, połączone
z propagowaniem wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa (m.in.
w ruchu drogowym), z naciskiem na okres wakacyjny (m.in. bezpieczeństwo nad
wodą) oraz w codziennych sytuacjach, a także zwiększenie świadomości
społecznej wśród dzieci.

I.

Założenia organizacyjne

1. Organizatorem konkursu jest Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Dzielnicy Ursynów.
2. Współorganizatorami Konkursu są:
a) Komisariat Policji Warszawa Ursynów;
b) II Oddział terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
3. Konkurs został objęty patronatem Dyrektora Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III publicznych szkół
podstawowych w dzielnicy Ursynów.
5. Konkurs trwa od 24.04.2018 do 08.06.2018 r.
6. Tematem prac konkursowych jest plakat, poświęcony promowaniu
bezpieczeństwa (zasady ruchu drogowego, zasady bezpiecznego przebywania
nad wodą, postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia jak np. pożar).
7. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną
pracę.
8. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko,
klasa, szkoła Autora.
9. Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4, techniką dowolną: kredki,
pastele, farby, wyklejanki bądź połączenie tych technik.
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II.

Warunki Konkursu

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I - III publicznych szkół
podstawowych z dzielnicy Ursynów.
2. Prawidłowym sposobem zgłoszenia pracy do konkursu jest jej przekazanie,
wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do
Regulaminu). Termin składania prac określony jest w rozdziale III pkt 5
niniejszego Regulaminu.
3. Prace należy składać u wychowawców klas.
4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
2007 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), uczestnicy konkursu,
przystępując do udziału, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Administratorem danych jest
Organizator Konkursu. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści
udostępnionych danych oraz ich poprawiania.
5. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.
6. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publiczną
prezentację swojej pracy, m. in. na stronie internetowej.

III.

Zasady przyznawania nagród

1. Konkurs składa się z dwóch etapów – wewnątrzszkolnego oraz
międzyszkolnego - dla publicznych szkół podstawowych z dzielnicy Ursynów.
2. W etapie I każda ze szkół biorących udział w Konkursie wytypuje maksymalnie
5 prac i skieruje je do etapu II.
3. Ostateczny termin składania do delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego prac wyłonionych w etapie I - wewnątrzszkolnym - upływa dnia
21.05.2018 r.
4. Prace zgłoszone do Delegatury po tym terminie, wykonane niesamodzielnie lub
niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
5. Zasady wyboru prac w etapie I (m. in. termin składania prac u wychowawców,
skład wewnątrzszkolnej komisji konkursowej) każda ze szkół określi we
własnym zakresie.
6. Wszystkie prace wytypowane na etapie wewnątrzszkolnym biorą udział
w etapie II – międzyszkolnym i spośród nich zostaną wybrani zwycięzcy.
7. O wyłonieniu zwycięzców w etapie II zadecyduje powołana przez Organizatora
Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele:
a) Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st.
Warszawy w dzielnicy Ursynów – w tym przewodniczący komisji;
b) Komendy Policji Warszawa Ursynów;
c) Oddziału Terenowego II Straży Miejskiej m.st. Warszawy;
d) Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ursynów;
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e) Wydziału Oświaty dla Dzielnicy Ursynów.
8. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów głos przewodniczącego Komisji jest
rozstrzygający.
9. Przyznane zostaną: pierwsza, druga i trzecia nagroda.
10. Kryterium oceny prac:
a) zgodność z tematyką Konkursu;
b) walory artystyczne;
c) inwencja, oryginalność, interpretacja tematu.
11. Nagrodami w konkursie za trzy pierwsze miejsca są dyplomy i nagrody
rzeczowe.
12. Przewidywane są również wyróżnienia, nagradzane upominkami.
13. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8 czerwca 2018 r. w formie informacji na
stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz listu do szkół.
2. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów,
al. Komisji Edukacji Narodowej 61.
3. Termin wręczenia nagród Organizator przekaże w liście wspomnianym
w punkcie 1.
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje”

Karta zgłoszeniowa
………………………………..
Miejscowość, data
Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”
Imię i nazwisko autora: ……………………………........................................................
Szkoła: ……………………………………………………………………………………….
Klasa: …………

Zgłaszam swoją pracę do udziału w Konkursie plastycznym „Bezpieczne
wakacje”. Potwierdzam, że jestem jej wyłącznym autorem. Oświadczam, że znam
i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.

................................................................
podpis Autora

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na udział

.....................................................................................................................................
...
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)
którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym Bezpieczne
wakacje. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu
Konkursu
i akceptuję jego postanowienia.

.....................................................
podpis rodzica/opiekuna
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