REGULAMIN KONKURSU
”Bezpieczna zabawa, to dla pierwszaka ważna sprawa”
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy 1 szkoły podstawowej z terenu powiatu
szamotulskiego.
2. Konkurs trwa od 24 listopada do 7 stycznia 2022 r.
3. Prace konkursowe powinny spełnić następujące wymagania:
a) tematyka pracy
 Bezpieczna zabawa
b) forma pracy


format A4, dowolna technika – np. ołówek, kredka, farby, wyklejanka, prace komputerowe

d) Każda praca powinna zawierać następujące dane:





tytuł pracy
imię i nazwisko autora
klasa
nr szkoły

4. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2022 roku do: Komenda
Powiatowa Policji Szamotułach ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły (z dopiskiem na kopercie
„Bezpieczna zabawa, to dla pierwszaka ważna sprawa”)
5. Specjalnie powołanie jury konkursowe wybierze zwycięską pracę oraz przyzna wyróżnienia
za najlepsze pomysły. Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność
wykonania, estetyka oraz tematyka.
6. Oficjalne zakończenie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się na początku 2022 roku.
Z uwagi na panującą epidemię, w przypadku braku możliwości organizacji uroczystego finału,
nagrody będą wręczane uczniom przez funkcjonariuszy Policji

w poszczególnych szkołach

lub za pośrednictwem dyrekcji lub nauczycieli.
7. Prace przesłane na konkurs mogą zostać powielone i być wykorzystana w wielu egzemplarzach
na poczet dalszych działań profilaktycznych.

8. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez KPP Szamotuły odbywać
się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji danych osobowych (imię, nazwisko,
wiek, tytuł pracy, numer klasy, nazwę i adres szkoły) osób biorących udział w konkursie.
10. Nadesłane prace jak też prawa autorskie przechodzą na własność organizatora konkursu.
11. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi
i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
12. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę.
13. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
oznacza wyrażenie zgody opiekuna prawnego autora pracy na uczestnictwo dziecka w konkursie
oraz przetwarzanie jego danych osobowych.
14. CELE AKCJI :
 Zwiększenie bezpieczeństwa wśród najmłodszych dzieci podczas zabaw.
 Aktywny udział dzieci w akcji „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO” poprzez udział w
konkursie „Bezpieczna zabawa, do dla pierwszaka ważna sprawa”.
 Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez naukę bezpiecznych zachowań w trakcie zabawy.
 Zaangażowanie środowiska szkolnego do współpracy z Policją w zakresie działań
profilaktycznych.
Organizator konkursu:
Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
Współorganizator:
Starostwo Powiatowe w Szamotułach
Konkurs jest organizowany w ramach akcji „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”

