
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci
pod hasłem: „NOWOCZESNY STRAŻAK”

§ 1
Cele konkursu

Celem konkursu jest:
1. Promowanie wiedzy o bezpieczeństwie.
2. Kreowanie postaw bezpiecznych zachowań.
3. Popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych oraz ich roli w procesie rozwoju

kraju.
4. Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
5. Promocja projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów

dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych– etap II”.
6. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§ 2
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwo kujawsko – pomorskiego

2. Adres Organizatora:
Oddział Wojewódzki

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwo Kujawsko-Pomorskiego

ul. Legionów 70/76
87-100 TORUŃ
tel. 56/ 62-383-46
fax.56/ 655-78-01

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3
Założenia organizacyjne

1. Organizacja konkursu i nagrody są współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.



2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem publicznych szkół
podstawowych i niepublicznych o uprawnieniach publicznych, wśród uczniów klas
I – III.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawionymi na

innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
deklaracji o tych faktach.

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Prace przestrzenne nie
będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol, w formacje A3 (29,7 cm x
42 cm)

7. Temat pracy: „Nowoczesny Strażak”.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji:
a) druku pracy w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
b) używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do

rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM itp.);
c) prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji

działalności straży pożarnej oraz funduszy unijnych;
d) zgodą na ich publiczne wykorzystanie – szata graficzna kalendarzy i banneru

reklamowego w ramach promocji projektu.
9. Osoby, które nadeślą prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych przez Organizatora konkursu (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późn.zm.).

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

11. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję
konkursową.

12. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich transportu.
13. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:

http://nowoczesnyratownik.zosprp.pl/etap2/konkursy/
14.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

§ 4
Ocena prac konkursowych

1. Każda ze szkół może przesłać na konkurs maksymalnie po 10 prac, każda innego
autorstwa.

2. Komisja konkursowa powołana zostanie przez Organizatora.
3. Kryteria oceny obejmują:

a) trafność doboru tematu pracy;
b) jakość wykonania;
c) oryginalność;

http://nowoczesnyratownik.zosprp.pl/etap2/konkursy/


d) stopień trudności wykonania pracy.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
5. Prace powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie, przy czym każda z prac

opatrzona na odwrocie opisem o treści:
Konkurs plastyczny pod hasłem „NOWOCZESNY STRAŻAK”
Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………........,
klasa ………………………
Szkoła (nazwa,
adres): …………………………………………………………………….…………
………
tel. kontaktowy do nauczyciela/rodzica/opiekuna
prawnego …………………………………..

6. W przypadku przesłania przez szkołę większej liczby prac niż zostało to określone
w § 4 ust. 1, wszystkie prace zostaną zwrócone do szkoły bez dopuszczenia ich do
konkursu.

7. Prace można składać osobiście, nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt
nadsyłającego) do dnia 27 listopada 2017 roku na adres:

Oddział Wojewódzki
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

województwo kujawsko-pomorskie
ul. Legionów 70/76
87-100 TORUŃ

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Nowoczesny Strażak”
(o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego)

§ 5
Ogłoszenie wyników konkursu

1. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
projektu:

http://nowoczesnyratownik.zosprp.pl/etap2/konkursy/
2. Prace konkursowe (prace laureatów i pozostałe zgłoszone do konkursu) będą

prezentowane na wystawie pokonkursowej. Miejsce wystawy zostanie ustalone
w terminie późniejszym i ogłoszone na stronie internetowej:

http://nowoczesnyratownik.zosprp.pl/etap2/

§ 6
Nagrody w konkursie

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe).
2. Organizator przyzna również wyróżnienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień

w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

http://nowoczesnyratownik.zosprp.pl/etap2/konkursy/
http://nowoczesnyratownik.zosprp.pl/etap2/konkursy/


Organizator


