REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
2018 ROK
1. Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie.
2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2018 r. i trwa do 20 kwietnia 2018 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Nie wypalaj traw>
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa
lubelskiego.
Cel konkursu:
1. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką oraz
zagrożeniami związanymi z wypalaniem traw,
2. Popularyzowanie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć do sekretariatu Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP
z terenu woj. lubelskiego do dnia 20 kwietnia 2018 roku. O miejscu złożenia pracy
(konkretna jednostka powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej) decyduje
miejsce lokalizacji placówki szkolnej. Adresy poszczególnych Komend
Powiatowych/Miejskich PSP woj. lubelskiego dostępne są na stronie internetowej
organizatora konkursu (www.straz.lublin.pl) w zakładce „Jednostki”.
2. Zadaniem dzieci szkół podstawowych woj. lubelskiego będzie zapoznanie się
z problematyką oraz zagrożeniami związanymi z wypalaniem traw, poinformowanie
o problemie 2 kolegów ze swojej klasy i stworzenie w zespole 3 osobowym pracy
plastycznej - trójdzielnej kompozycji malarskiej.
Zespól konkursowy - to 3 uczniów z jednej klasy szkolnej.
3. Praca konkursowa ma być pracą malarską (technika dowolna), złożoną na 3 stronach
formatu A3, trwale złączonych, stanowiących jedno spójne dzieło.
4. Każdy z uczniów zespołu konkursowego tworzy samodzielnie jedną część pracy
w formacie A3. Trzy złączone prace zespołu konkursowego mają tworzyć spójną
opowieść rysunkową pn. „Nie wypalaj traw”.

5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi uczniów, wcześniej
niepublikowanymi. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia co
do powyższych faktów.
6. Każdy z uczniów7może brać udział tylko w jednym zespole konkursowym.
7. Każda praca powinna być opatrzona danymi wykonawców pracy: imię i nazwisko,
powiat, klasa i nazwa szkoły. Na pracy konkursowej wymagana jest pieczęć szkoły
potwierdzająca dane dzieci i fakt uczęszczania dzieci do jednej klasy, wraz z podpisem
przedstawiciela placówki szkolnej.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie i formacie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do
pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu
popularyzacji
problematyki
Konkursu,
prezentowania
na
ekspozycjach
wielkoformatowych oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 2016, poz. 922, ze zm.).
10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności
złożonych egzemplarzy prac.
11. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu
oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność, spójność.
2. W każdej Komendzie Powiatowej/Miejskiej PSP woj. lubelskiego powołane zostanie 3
osobowe jury, które wyłoni trzy najlepsze prace zespołowe w danym powiecie.
3. Nagrodą I etapu jest:
- Zakwalifikowanie pracy do II etapu konkursu,
- Czujka: czadu, dymu, gazu, zapewniająca bezpieczeństwo w domu,
- Zwiedzenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej,
- Zaproszenie na piknik strażacki.

4. Organizator konkursu - Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie powoła 6 osobowe
jury, które wyłoni spośród zwycięzców I etapu - zespołowych laureatów konkursu.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na pikniku strażackim w dniu 18 maja
2018r. w Lublinie na Błoniach pod Zamkiem.
6. Nagrodą główną w konkursie jest:
- Laptop dla każdego członka zespołu zwycięskiego,
- Prezentacja pracy na banerach reklamowych przez okres 1 miesiąca w Lublinie,
- Rzutnik multimedialny dla szkoły, z której pochodzi zwycięski zespół konkursowy.
Nagrodą za II miejsce jest:
- telefon komórkowy dla każdego członka zespołu,
Nagrodą za III miejsce jest:
- plecak dla każdego członka zespołu.
7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji jury.
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję swoich danych
osobowych tj. imię, nazwisko, powiat, szkoła, klasa oraz na publikowanie pracy na
wszelkich polach ekspozycji. Placówka oświatowa zatwierdzając pracę (pieczątka
szkoły i podpis przedstawiciela szkoły na konkursowej pracy) zgadza się na publiczne
eksponowanie nazwy szkoły. Dane uczestników wykorzystywane będą wyłącznie do
celów konkursu, nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
2.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Do prac konkursowych
należy dołączyć oświadczenie (zał. nr. 1 do regulaminu).
3. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.straz.lublin.pl

