
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Zasady bezpiecznego wypoczynku” 

Konkurs objęty patronatem Burmistrza Szczuczyna. 

 

I. Organizatorzy. 

1. Organizatorami Konkursu są: Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74 

a, 19-200 Grajewo, Biblioteka Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11, 19-230 

Szczuczyn, Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Kształtowanie prawidłowych postaw i właściwych zachowań podczas letniego wypoczynku  

( w domu, na podwórku, nad wodą, na drodze, w Internecie itp.)  

2. Zwrócenie uwagi na właściwe zachowania podczas letniego wypoczynku  

 

III.  Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szczuczyn: 

kategoria dzieci do lat 13 

kategoria młodzież – od 13 do 18 lat 

2. Zasady udziału w konkursie: 

• przekazać pracę do Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie bądź wysłać na adres 

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie z dopiskiem konkurs „Zasady Bezpiecznego 

wypoczynku” wraz ze informacją dotycząca danych dziecka (imię i nazwisko, wiek), 

wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i 

rozpowszechnianie wizerunku uczestnika akcji (załącznik nr 1).  

  

3. Praca konkursowa musi spełniać następujące kryteria: 

• zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu 

• technika wykonania: - dowolna  ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby plakatowe, bądź 

połączenie tych technik; 

• format dowolny. 

 

4. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje w momencie przesłania pracy, co  jest równoznaczne z 

zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Prace plastyczne można przesyłać do dnia 31 lipca 2020 r.  

 

 

 



IV.  Kryteria oceny prac. 

1. Oceny prac Konkursu dokona komisja, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów 

2. Komisja oceniać będzie: 

• zgodność pracy z tematyką konkursu, 

• kreatywność i pomysłowość. 

 

V. Ogłoszenie wyników. 

1. Rozstrzygniecie konkursu  nastąpi w dniu  06 sierpnia 2020 r. w Hali Sportowej w Szczuczynie.  

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie organizatorów. 

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 roku (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).  

 

VI.  Postanowienia końcowe. 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że przystępujący jest autorem 

wykonanej pracy. 

2. Osoby uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów  ich danych 

osobowych w zakresie konicznym do prawidłowego przeprowadzenia akcji oraz ogłoszenia jej 

wyników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania przygotowanych przez 

uczestników prac.  

4. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora. 

5. Uczestnik akcji ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich 

osób trzecich w zgłoszonej przez siebie pracy.  

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE KONKURSU: 

ANDRZEJ KOSMOWSKI 

BCK W SZCZUCZYNIE 

(86) 262 – 10 - 37 

 

 


