Regulamin Konkursu „Mój Dzielnicowy- Moje Bezpieczeństwo”
1. Forma konkursu
Konkurs plastyczny pod nazwą „Mój Dzielnicowy- Moje Bezpieczeństwo”.
2. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Białymstoku.
3. Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych w rejonie działania
Komisariatu Policji II w Białymstoku.
4. Termin konkursu
Konkurs realizowany będzie w okresie: 15.03.2021 r. - 15.04.2021 r.
5. Tematyka konkursu
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży:
1) w miejscu zamieszkania np. w cyberprzestrzeni;
2) w miejscu publicznym np. narkotyki.
6. Cele główne konkursu
Wzrost świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach występujących w miejscach
publicznych i miejscu zamieszkania.
7. Cele pośrednie konkursu
1) utrwalenie wiedzy w zakresie właściwego reagowania na zagrożenia;
2) prawidłowe informowanie służb ratunkowych w sytuacjach zagrożenia;
2) przybliżenie pracy policjanta, w tym dzielnicowego, który sprawdza między innymi
miejsca zagrożone zaznaczane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
8. Termin i warunki dostarczania prac
Gotowe prace wraz z załącznikiem nr 1 – Oświadczeniem rodziców i załącznikiem nr 2 Formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres Rewir Dzielnicowych Komisariatu
Policji II w Białymstoku ul. Warszawska 65, 15-062 lub ich skany wysłać na adres e-mail
dzielnicowy.warszawska18@bk.policja.gov.pl do dnia 15 kwietnia 2021 roku.
9. Wymogi dotyczące wykonania prac konkursowych
1) prace konkursowe należy wykonać na papierze dowolną techniką plastyczną (rysunek,
malunek, wyklejanka, grafika, collage) itp.;
2) format pracy dowolny.
10. Kryteria oceny konkursu
Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
1) zgodność tematu pracy z tematem konkursu;

2) wartość estetyczną i techniczną wykonania pracy;
3) oryginalność podejścia do tematu.
11. Skład Komisji Konkursowej
Komisja Konkursowa składa się z:
1) Przewodniczącego:
- Naczelnik Wydziału Prewencji KP II w Białymstoku;
2) Członków Komisji:
- Kierownika Wydziału Prewencji KP II w Białymstoku;
- dwóch dzielnicowych z Komisariatu Policji II w Białymstoku.
12. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja wybierze cztery najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych (zgodnie
z podziałem klasowym) do 20 kwietnia 2021 r. Nagroda „Dzień z dzielnicowym” - poznanie
specyfiki pracy policjanta, w tym dzielnicowego, dyplom uczestnictwa w konkursie „Mój
Dzielnicowy- Moje Bezpieczeństwo”, gadżety policyjne. Forma i termin odbioru nagród
zostaną ustalone pomiędzy koordynatorem konkursu, a dyrekcją placówki oświatowej.
Ostateczny termin przekazania nagród zwycięzcom to 30 kwietnia 2021 r.
13. Uwagi dodatkowe
1) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu, w tym na publikację wyników na
stronach internetowych i portalach podlaskiej Policji;
2) Organizatorzy konkursu nabywają nieodpłatne prawa autorskie do zgłoszonych prac w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2018r. poz. 1191, z późń. zm.) na wszystkich polach eksploatacji;
3) Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę;
4) Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne. Od werdyktu nie przysługuje
odwołanie;
5) Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie, bądź sporne rozstrzyga organizator
konkursu.
14. Koordynator konkursu
Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzieli koordynator konkursu sierż. Edyta Pasieka
Dzielnicowa KP II w Białymstoku pod numerem telefonu 514-896-009 lub 47 711 25 34

-

