
 

Regulamin Gminnego 
Konkursu Plastycznego 

 
na projekt plakatu 

 pt. „Jestem widoczny- jestem bezpieczny” 
 

I. Postanowienia ogólne. 

 

W ramach działań z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jako uczestników ruchu 

drogowego- Zespół ds. Bezpieczeństwa w SP nr 1 w Brześciu Kujawskim ogłasza Konkurs 

Plastyczny na projekt plakatu pt. „Jestem widoczny - jestem bezpieczny”. 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas  pierwszych szkół podstawowych. 

   

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Wychowanie do bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym 

2. Promowanie  pozytywnych  wzorców, dobrych nawyków i zachowań  uczniów  jako 

użytkowników dróg. 

3. Uświadomienie zagrożeń ze strony  zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. 

4. Kształtowanie umiejętności oceny i wyboru bezpiecznych miejsc do rekreacji. 

5. Rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej. 

 

III. Uczestnicy: 

 

     Uczniowie szkół podstawowych klas I- maksymalnie trzy prace z jednej placówki 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Uczniowie wykonają plakat, którego motywem będzie hasło „Jestem widoczny – jestem 

bezpieczny”- technika plastyczna dowolna. 

2. Projekt należy wykonać w dowolnej technice w formacie A3 lub większej. 



 

3. Praca powinna być wykonana przez jednego autora, podpisana na odwrocie (podklejona 

metryczka pracy). 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie prac konkursowych do Szkoły 

Podstawowej nr 1 ul H.Sawickiej 21, 87-880 Brześć Kujawski. Do prac konkursowych 

należy dołączyć oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1 do 

regulaminu) oraz metryczkę pracy (załącznik nr 2). 

5. Opiekun prawny autora pracy konkursowej akceptując regulamin konkursu tym samym 

udziela Organizatorom upoważnienia do wykorzystania nadesłanej pracy do różnego 

rodzaju publikacji w szczególności: publicznego wystawiania, drukowania i udostępniania 

w celach promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

 

V. Terminy i organizacja konkursu: 

 

Do prac konkursowych należy dołączyć oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów                              

(załącznik nr 1 do regulaminu) oraz metryczkę pracy (załącznik nr 2). 

 

Termin zgłoszeń prac konkursowych to: 16 października 2016 r. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego apelu w SP nr 1 w Brześciu   

Kujawskim-  o terminie  rozdania nagród poinformujemy na stronie internetowej szkoły 

 i telefonicznie. 

W razie pytań prosimy o kontakt: 

Joanna Wasierzyńska 

Karolina Sawicka 

Tel 54 2521 526 

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych – projektów plakatów. 

 

 

Oceny projektów plakatu dokonywane będą według następujących kryteriów:  

 

1) właściwa interpretacja tematu podanego w tytule (0-5 pkt.),  

2) zgodność z koncepcją plakatu (0-5 pkt.),                              

3) walory profilaktyczne (0-5 pkt.),                                                                                     

4) walory artystyczne (0-5pkt.),  

Dla zwycięzców  

przewidziane zostały nagrody oraz dyplomy pamiątkowe 

 
    VII. Ustalenia końcowe. 

 

     Wyniki prac jury są ostateczne.     

      

    VIII. Ochrona danych osobowych: 

        1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane jedynie w celach przeprowadzenia 

konkursu, wyłonienia Uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do otrzymania 

nagrody, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych jest Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 „Ochrona danych osobowych” obejmuje 

także publikacje imienia i nazwiska autorów zwycięskich prac wraz z nazwą szkoły,  której 

uczniem jest Uczestnik na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnych mediach. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie  

udziału w konkursie.  



 
 

 

 

 

 

Nazwisko, imię rodzica/ opiekuna prawnego 

dziecka 

………………………………………………………. 

 

                                                         

 

 

      OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Gminnego Konkursu 

Plastycznego „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”  organizowanego przez Zespół do spraw 

do bezpieczeństwa w SP nr 1 w Brześciu Kujawskim i akceptuję jego warunki. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację danych osobowych 

mojego syna/córki ………………………………………, w postaci imienia i nazwiska  

oraz nazwy szkoły na stronach internetowych przez Organizatora w celach konkursowych, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(tekst jednolity; Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

 

Miejscowość, data                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

…………………………                                   …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

METRYCZKA  

 

Imię, nazwisko autora pracy konkursowej: 

Imię, nazwisko opiekuna ucznia: 

Szkoła: 

Adres szkoły: 

Nr telefonu szkoły: 

Adres e-mail: 

 


