
Organizatorzy konkursu plastyczno-fotograficznego “Na pomoc - Radiowóz Policyjny” 

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach w Zespole Przedszkoli Miejskich 

nr 1 w Gliwicach ul. Młodopolska 4, 44-119 Gliwice 

 

Komisariat V Policji w Gliwicach ul. Wawelska 2, 44-103 Gliwice 

 

Kontakt z organizatorami:  

Marta Dudka tel. 32 331 25 84, m.dudka@zpm1gliwice.pl 

mł. asp. Adam Dudka tel. 727 032 401, dzielnicowy.wawelska6@gliwice.ka.policja.gov 

 

Regulamin Gliwickiego Konkursu plastycznno-fotograficznego “Na pomoc - Radiowóz Policyjny”  

1. Tematyka Konkursu: 

Konkurs plastyczno-fotograficzny pt. “Na pomoc - Radiowóz Policyjny” - zilustrowanie, wykonanie w 

dowolnej formie płaskiej lub przestrzennej pracy przedstawiającej radiowóz policyjny, wysłanie 

zdjęcia pracy. 

2. Organizator i czas trwania konkursu: 

3. 2.1 Organizatorzy: Marta Dudka nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola 

Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 

1 w Gliwicach ul. Młodopolska 4, 44-119 Gliwice oraz dzielnicowy mł. asp. Adam Dudka z 

Komisariatu V Policji w Gliwicach ul. Wawelska 2, 44-103 Gliwice,  

2.2 Konkurs rozpoczyna się 19 kwietnia 2021 r. i trwa do 19 maja 2021 r.  

2.3 Konkurs składa się z jednego etapu - konkurs plastyczny. 

2.4 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiod 24 do 28 maja 2021 r. 

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu. 

2.6 Zdjęcia prac należy wysłać na adres mailowy m.dudka@zpm1gliwice.pl 

4. Warunki uczestnictwa: 

3.1 Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat. 

3.2 Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnione oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. 

3.3 Spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie, wskazanego w pkt. 2.2 - 2.6 oznacza akceptację 

wszystkich punktów Regulaminu Konkursu. 

3.4Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 
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osób trzecich przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 

uczestnikowi prawa do nagrody. 

5. Zasady konkursu: 

4.1 Praca plastyczna zgłaszana do konkursu może być wykonana dowolną techniką rysunkową lub 

malarską, pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o maksymalnym formacie A3. Prace 

plastyczne mogą być również przestrzenne lub przygotowane przy użyciu programów 

komputerowych. Należy wysłać zdjęcie wykonanej pracy na adres mailowy m.dudka@zpm1gliwice.pl 

lub dostarczyć/ wysłać prace na adres przedszkola: Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 33 w Gliwicach w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach ul. Młodopolska 4, 44-119 

Gliwice. 

4.2 Do konkursu zgłosić mogą się jedynie prace indywidualne. 

4.3 Do pracy lub wysłanego zdjęcia pracy konkursowej uczestnik jest zobowiązany dołączyć 

następujące informacje: 

a) wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu podpisaną przez opiekuna prawnego, 

b) wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. 

4.4 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie została 

wykonana przez inne osoby. 

4.5 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie pracy na 

stronach internetowych należących do organizatorów oraz w publikacjach przez nich wydawanych. 

4.6 Konkurs jest moderowany przez organizatorów. Moderacja w konkursie polega na prawie 

organizatorów do niedopuszczenia do konkursu bez konieczności poinformowania o tym uczestnika 

pracy, która: 

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce, 

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich, 

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, 

wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy) 

d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4, 

e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu. 

4.7 Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

5.1 Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez organizatorów, 

5.2 Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów: 

a) wartość artystyczna pracy 

b) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu plastycznego. 

5.3 Jury, biorąc pod uwagę kryteria przyznawania nagrody: 

a) 3 nagrody główne 

b) 3 wyróżnienia 

5.4 Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród 

7. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród: 

6.1 Po rozstrzygnięciu konkursu plastycznego lista laureatów zostanie wypisana na stronie 

internetowej: www.zpm1.pl i www.gliwice.slaska.policja.gov.pl 

6.2 Wychowawcy z przedszkoli zostaną powiadomieni o werdykcie telefonicznie lub mailowo 

6.3 Nagrody zostaną dostarczone do przedszkola przez organizatora konkursu 

8. Postanowienia końcowe: 
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7.1 Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zpm1.pl  i 

www.gliwice.slaska.policja.gov.pl 

7.2 Wszelkie uwagi i pytania można kierować mailowo lub telefonicznie bezpośrednio do 

organizatorów konkursu. 

7.3 Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika może oznaczać jego wykluczenie z 

uczestnictwa w konkursie 

7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Oświadczenie dla rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika konkursu plastycznego 

„Na pomoc - Radiowóz policyjny” 

 

imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………….………......................... 

rok urodzenia……………………………….….…..…....…..…..…..……..………….……….…..…….…..……..…….…..…….…………..... 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Na pomoc - Radiowóz policyjny” i akceptuję jego 

zapisy. 

 

 

………………………….…..…..……………………….. 

data i podpis  czytelny rodzica/opiekuna prawnego 

 

Oświadczenie dla rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika konkursu plastycznego 

„Na pomoc - Radiowóz policyjny” 

 

imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………….………......................... 

rok urodzenia uczestnika ……………………………….….…..…....…..…..…..……..………….……….…..…….…..……..…….…..... 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Na pomoc - Radiowóz policyjny” i akceptuję jego 

zapisy. 

 

 

………………………….…..…..……………………….. 

data i podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 



 

……………………………………. 
( pieczątka placówki)  

 

 

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym: 

 „Na pomoc - Radiowóz Policyjny”  

 

Imię Nazwisko autora pracy................................................................... 

Wiek autora............................................................................................ 

Tytuł pracy.............................................................................................. 

Nazwisko i imię wychowawcy....................................................................... 

Telefon kontaktowy i adres mailowy do 

przedszkola............................................................................................. 

 

 

 

 

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna    Podpis wychowawcy 

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

 

 


