Konkurs plastyczny
pt. „Nie(bezpieczna) woda”
dla uczniów szkół podstawowych klas IV - VI
powiatu inowrocławskiego
ORGANIZATOR:
POWIAT INOWROCŁAWSKI
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W INOWROCŁAWIU
NADGOPLAŃSKIE WOPR W KRUSZWICY
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN
Postanowienia ogólne
§1
Podstawowym celem Konkursu jest:
 propagowanie bezpiecznych zasad wypoczynku nad wodą,
 kształcenie właściwej postawy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia nad wodą,
 uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego zachowania się w wodzie i terenie
przywodnym,
 zachęcanie do aktywnego, bezpiecznego wypoczynku, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, a także
kreowanie aktywności twórczej u młodzieży.
§2
Tematyka konkursu dotyczy bezpieczeństwa nad wodą.
§3
Zadania uczestników konkursu:
 indywidualne wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną (oprócz makiet) na kartce formatu A3
 praca powinna zawierać wybrane elementy: zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, działania służb,
które niosą pomoc, takich jak Policja, WOPR, Straż Pożarna, pokazanie prawidłowych, ale i nieprawidłowych
zachowań podczas korzystania z wody i sprzętu wodnego. Praca może też zawierać hasła promujące
bezpieczny wypoczynek nad wodą.
§4


praca powinna być zaopatrzona w prawym dolnym rogu tylko pseudonimem autora. Pracę należy włożyć do
koperty z dopiskiem - konkurs plastyczny „Nie(bezpieczna) woda”. Do koperty wraz z pracą należy
dołączyć zaklejoną kopertę z pseudonimem autora, w której powinny się znaleźć na kartce jego dane
personalne: imię, nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły, kontakt telefoniczny do rodzica.

§5






Pracę w kopercie należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu ul. Toruńska 13-15,
88-100 Inowrocław i zostawić na recepcji lub dyżurce albo przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.
Przekazane prace zostaną ocenione komisyjnie, a oceniane będą:
- zgodność pracy z tematyką konkursu,
- estetyka wykonania pracy,
- pomysłowość.
W skład komisji wchodzą między innymi przedstawiciele organizatorów. Komisja wyłoni laureatów i przyzna
nagrody, wyróżnienia.
Laureaci zostaną zaproszeni na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu we wrześniu 2020 roku.
§6

Zasady konkursu:
 Konkurs trwa do dnia 28 sierpnia 2020r.
 Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę.
 Fundatorem nagród jest Powiat Inowrocławski i Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy i Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
 Prace konkursowe nie będą odsyłane.
§7
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania
nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu, a także na
ewentualne umieszczenie danych autora wskazanych w § 4 na materiałach profilaktycznych, które mogą być
rozdysponowywane na terenie naszego powiatu i dalej. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane przez
Organizatorów jako materiał profilaktyczny. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest
Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocławiu.

Życzymy powodzenia!

