
                                              

Zapraszamy  

do udziału w konkursie plastycznym 

w ramach projektu „Na drodze wybierz Życie” 

”Zaprojektuj odblask” – II edycja 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu plastycznego jest Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego                       

w Policach zwany dalej „Organizatorem”. 

II. Uczestnicy  

Mieszkańcy Powiatu Polickiego. 

III. Kategorie wiekowe 

W konkursie mogą wziąć  udział  dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 

kategoria I: dzieci w wieku przedszkolnym; 

kategoria II: dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I-III). 

IV. Cele konkursu 
Zwrócenie uwagi i zwiększenie świadomości najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 

V. Zasady ogólne oraz technika wykonania prac 
1. Uczestnicy Konkursu nadsyłają wykonane dowolną techniką prace plastyczne, będące projektem 

odblasku jaki sami chcieliby nosić i polecać wszystkim pieszym uczestnikom ruchu drogowego,                

a także rowerzystom. 



2. Pracę sfotografowaną  lub zeskanowaną należy przesłać w formacie .jpg lub .pdf pocztą 

elektroniczną na adres wydarzenia@policki.pl nadając tytuł  konkurs plastyczny 

„Zaprojektuj odblask” – II edycja. 

 

VI. Warunki uczestnictwa 
1. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy zgłaszać wyłącznie 

drogą elektroniczną, poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu pracy plastycznej i przesłanie jej wraz               

z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu) i oświadczeniem 

(załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu). 

2. Prace składa opiekun prawny uczestnika za pośrednictwem poczty e - mail. 

3. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez rodzica/opiekuna 

prawnego, że: 

a. akceptuje niniejszy regulamin Konkursu, 

b. zapewnia, że przysługują mu do zgłoszonego w ramach konkursu pracy plastycznej  

pełne autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), 

c. zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką poniesie Organizator z tytułu ewentualnych 

roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi 

przysługującymi im prawami do pracy plastycznej, 

d. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych   

osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Starostwo Powiatowe  

w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac o treści powszechnie uznawanej za 

obraźliwą, naruszającą prawa osób trzecich lub prawo polskie. Decyzja o usunięciu takich treści 

będzie niepodważalna i ostateczna. 

5. Zgłoszone prace stają się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób 

wykorzystywać.  

6. Termin nadsyłania prac – do 26 listopada 2021 r. 

7. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania 

prac konkursowych dla promocji samego konkursu jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego  

w nieograniczonym czasie, w następujących polach eksploatacji: druku, używania ich w Internecie 

oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania. 

9. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na podanie imienia i nazwiska laureata konkursu  

w celach dokumentacyjnych i promocyjnych: strona internetowa www.policki.pl, profil na 

Facebooku Starostwa Powiatowego w Policach, prasa, telewizja.  

10. Dane w postaci adresu e-mail i numeru telefonu  rodzica/opiekuna prawnego będą 

wykorzystywane tylko do kontaktu w przypadku wygranej. Zostaną one niezwłocznie usunięte po 

zakończeniu konkursu. 

 

VII. Kryteria oceny 
Zgłoszone w konkursie prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. Przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: 

a. zgodność z tematem, 

b. format i technika wykonania,  

c. sposób i estetyka wykonania, 

d. kreatywność i pomysłowość. 

 

http://www.policki.pl/


 

VIII. Rozstrzygniecie konkursu i nagrody 
1. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 

mailową do dnia 10 grudnia 2021 r. 

2. Przewidziane nagrody konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych: 

✓ I miejsce: bon o wartości 200 zł + nagroda niespodzianka 

✓ II miejsce: bon o wartości 100 zł + nagroda niespodzianka 

✓ III miejsce bon o wartości 50 zł + nagroda niespodzianka 

3. Organizator przewiduje również wyróżnienia i nagrody pocieszenia. 

4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na ogólnodostępnej wystawie. Szczegóły dotyczące  

miejsca i terminu wystawy zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.policki.pl, 

po wyłonieniu zwycięzców. 

5. Informacja o terminie i sposobie wręczania nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.policki.pl. 

 

IX. Postanowienia końcowe 
1. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Informacji i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Policach pod nr tel. 91 - 43 – 28 - 139. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku  

zmiany przepisów prawnych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na organizację konkursu. 

W przypadku wprowadzenia zmiany Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym 

Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.policki.pl. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego 

zakończenia. 
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