REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Dzielnicowy, policjant któremu ufam”.

§ 1 Postanowienia ogólne.
•

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w województwie
zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018.

•

Organizowany jest przez Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”.

•

Konkurs organizowany jest we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji
w Szczecinie.

•

Adres e-mail, pod którym można uzyskać informacje dodatkowe nt. konkursu:
biuro@sosdlarodziny.com i prewencja@szczecin.policja.gov.pl.

§ 2 Cel konkursu.
•

Propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

•

Budowanie zaufania do Policji.

•

Promocja roli dzielnicowego.

•

Kształtowanie pozytywnych wzorów i postaw w zakresie unikania zagrożeń.

§ 3 Warunki uczestnictwa.
Uczestnicy biorący udział w konkursie zgłaszają pracę plastyczną wykonaną dowolną
techniką która:
•

•

Pokazuje codzienną służbę policjanta – dzielnicowego, to czym się zajmuje w swojej
pracy, pomoc na jaką mogą z jego strony liczyć mieszkańcy i turyści odwiedzający
województwo zachodniopomorskie.
Promuje rolę i funkcję dzielnicowego w społeczeństwie.

Zgłoszona do konkursu praca musi zawierać:
•
•

Dane autora pracy (imię i nazwisko, nazwę i adres placówki oświatowej, numer
telefonu kontaktowego do przedstawiciela szkoły).
Prace plastyczne należy przesłać na adres:
Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70515 Szczecin z dopiskiem „ Dzielnicowy policjant któremu ufam”.

§ 4 Kryteria oceny prac.
•

Wiekowe:
I grupa: 7-11 lat
II grupa: 12-15 lat

•

Zgodność z tematem.

•
•
•

Jasność przekazu.
Pomysłowość.
Estetyka wykonania.

§ 5 Harmonogram realizacji konkursu.
Konkurs będzie realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem w następujący sposób:
•
•
•

Wrzesień 2017 r. – promocja konkursu w szkołach podstawowych województwa
zachodniopomorskiego.
Do 17 listopada 2017 r. – zgłoszenie pracy konkursowej.
Grudzień 2017 r. wskazanie laureatów, ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste
przekazanie nagród.

§ 6 Ocena prac konkursowych.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury w składzie: przedstawicieli
Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Spośród zgłoszonych do konkursu prac Jury wyłoni w każdej z kategorii wiekowej I, II, III
miejsce i dodatkowo trzy wyróżnienia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do
niewyłonienia zwycięzcy lub przyznania dodatkowych nagród na każdym z poziomów.
§ 7 Nagrody.
Nagrodami w konkursie będą gry i zabawki edukacyjno – sportowe wspierające rozwój
i edukację dzieci i młodzieży.
§ 8 Ogłoszenie wyników.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród za pośrednictwem placówki
oświatowej w grudniu 2017 r. drogą mailową i telefoniczną.
Rozstrzygnięcie konkursu przez Organizatora jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje
odwołanie).
§ 9 Inne.
Uczestnicy konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie
do konkursu uznane jest za akceptację przez uczestników niniejszego Regulaminu i wydanie
zgody przez opiekunów prawnych na wykorzystywanie zgłoszonych prac plastycznych
w publikacjach, działaniach edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez
organizatorów konkursu

oprac. nadkom. Marzena Maćkowiak – Pluta
Wydział Prewencji KWP w Szczecinie.

