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R E G U L A M I N 

III Miejskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci  
w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” 

 
1. Organizatorem III Miejskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci (zwanego dalej 

Konkursem) jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach 
Śląskich, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego w Piekarach Śląskich. 

2. Patronat nad Konkursem objął Prezydent Miasta Piekary Śląskie Pani Sława 
Umińska-Duraj.  

3. Koordynatorem Konkursu w imieniu Organizatora jest oficer prasowy Komendy 
Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich, nr tel. 786-152-510, adres email: 
rblachlinski@kmpsppiekary.pl  

4. Cele i zadania Konkursu. 

Głównym zadaniem Konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” jest 
promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie poprzez pobudzanie 
wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci, kształtowanie wrażliwości na 
piękno oraz wyrażanie odczuć w formie plastycznej. Sztuka ma za zadanie zwrócić 
uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu 
oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w 
sytuacjach zagrożenia życia.  

5. Informacje konkursowe. 

1) Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Komendy Miejskiej 
PSP w Piekarach Śląskich www.kmpsppiekary.pl, w zakładce „Ogłoszenia”.  

2) Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I – III szkół podstawowych, 
działających na terenie miasta Piekary Śląskie. Każdy uczestnik może 
wykonać tylko jedną pracę konkursową. Praca konkursowa może być 
wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.  

3) W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które przeszły wszystkie 
szczeble określone regulaminem oraz spełniają wymagania zawarte 
w regulaminie. 

4) Prace przysyłane bezpośrednio do Komendy Miejskiej PSP w Piekarach 
Śląskich, z pominięciem etapu szkolnego, nie będą uwzględniane 
w konkursie.  

6. Komitety organizacyjne powoływane są na każdym etapie Konkursu. 

7. Do zadań komitetów organizacyjnych należy:  

1) komitet szkolny: 

a) ogłoszenie Konkursu w poszczególnych klasach;  

b) podanie postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,  

c) przeprowadzenie eliminacji (powołanie komisji eliminacyjnej, sporządzenie 
protokołu z pracy komisji), 

d) przekazanie protokołu i wybranych prac konkursowych do miejskiego 
komitetu  organizacyjnego, 
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2) komitet miejski: 

a) przeprowadzenie wyboru najlepszych prac konkursowych z nadesłanych 
przez komitety szkolne (powołanie komisji finałowej, sporządzenie 
protokołu z prac komisji), 

b) oficjalne ogłoszenie wyników na stronie www.kmpsppiekary.pl. 

8. Komisja Konkursowa. 

1) W skład komisji eliminacyjnej wchodzą osoby wskazane przez dyrektora 
szkoły. Komisja pracuje w składzie minimum 3 osobowym. 

2) W skład komisji finałowej wchodzą przedstawiciel Prezydenta Miasta Piekary 
Śląskie, przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Piekarach Śląskich 
oraz przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Piekary Śląskie.  

3) Zadaniem komisji konkursowych jest: 

a) ocena prac pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego 
oraz jakości i estetyki wykonania, 

b) ustalenie wyników konkursu, 

c) sporządzenie protokołu z wynikami według kolejności miejsc przekazanie 
go wraz z pracami do komitetu organizacyjnego wyższego szczebla, 

d) poinformowanie opiekunów lub nauczycieli o wynikach eliminacji. 

4) Orzeczenie Komisji Konkursowej jest ostateczne. 

9. Eliminacje konkursowe. 

1) Szkoły przekazują do siedziby Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich 
dowolną liczbę wybranych prac plastycznych.  

2) Kryteriami wyboru prac są:  

a) zgodność z tematem,  

b) poziom artystyczny,  

c) jakość i staranność wykonania. 

3) Przebieg eliminacji szkolnych koordynują wyznaczeni pracownicy Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu UM Piekary Śląskie, w sposób zapewniający ich 
sprawne przeprowadzenie przed finałem.  

10. Terminy poszczególnych etapów:  

1) szkolny – do 2 grudnia 2019 roku szkoły przesyłają prace plastyczne;  

2) posiedzenie Komisji Finałowej – 5 grudnia 2019 roku  

3) ogłoszenie wyników – 6 grudnia 2019 roku 

11. Wyłonienie laureatów. 

1) Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich nadesłanych prac  
3 najlepsze oraz 4 wyróżnienia.  

2) Lista laureatów ukaże się w 6 grudnia 2019 roku na stronach internetowych 
www.kmpsppiekary.pl. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną 
wręczone w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie lub Komendy Miejskiej 
PSP w Piekarach Śląskich. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę miejsca 
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wręczenia nagród. Informacja o tym zostanie przekazania do szkół 
uczestniczących w konkursie. 

12. Technika i format wykonanych prac. 

1) Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, 
malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: 
prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów 
spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny.  

2) Dopuszczalny format prac konkursowych to: A4, A3.  

13. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą być 
eksponowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich oraz Komendy 
Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich. Prace nie mogą być wykorzystywane do 
celów komercyjnych. 

14. W tabelce z danymi dołączonej do pracy plastycznej rodzic lub opiekun prawny 
składa podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora na potrzeby przeprowadzenia III Miejskiego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci pod hasłem „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. 

15. Do kopii protokołu (jeżeli jest taki tworzony), który pozostaje w danej jednostce po 
przeprowadzeniu eliminacji na poszczególnych szczeblach należy dołączyć 
kserokopię tabelki zawierającej dane osobowe autora pracy oraz zgodę rodzica 
lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych, który został wyłoniony 
w wyniku przeprowadzonych eliminacji. 

16. Informacje końcowe. 

Regulamin konkursu, formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
wykorzystania wizerunku (do pobrania) znajdują się na stronie 
www.kmpsppiekary.pl. Sytuacje nieuregulowane regulaminem rozstrzyga 
Organizator. Organizator ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, 
do zmiany postanowień regulaminu, o czym powinien powiadomić na stronie 
internetowej www.kmpsppiekary.pl. 

17. Integralną część regulaminu konkursu stanowi wzór oświadczenia o zgodzie 
na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka na potrzeby 
przeprowadzenia konkursu. 
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Formularz zgłoszeniowy 

III Miejski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 
w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” 

Lp. Dane autora pracy 
1. Imię i nazwisko  
2. Wiek  

3. 

Nazwa szkoły lub placówki oświatowej 

 

Ulica: Numer: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

4. 
Nauczyciel 
(opiekun) 

Imię i nazwisko  

Tel. kontaktowy  

5. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) 
poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 
osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

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

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami. Wypełnioną tabelkę 
proszę przykleić na odwrocie pracy konkursowej.  
Praca konkursowa bez dołączonej wypełnionej prawidłowo tabelki nie będzie 
dopuszczona do Konkursu. 


