Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem
"Zapobiegajmy Pożarom".

I. Cel konkursu
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną
przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień
plastycznych.
II. Tematyka konkursu
Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczogaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach,
działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.
III. Organizatorzy
Organizatorem konkursu na etapie powiatowym jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Białogardzie, Urząd Gminy Białogard, Szkoły z terenu gminy Białogard.
IV. Uczestnicy
Udział w konkursie mogą brać dzieci i młodzież.
Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III
III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI
IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII, gimnazjum klasy II i III.
Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby,
metaloplastyki, itp.
Każdy autor może wykonać i przesłać od 1 do 5 prac.
Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych.
Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr 1). Metryczkę
wypełnioną pismem drukowanym należy przykleić na rewersie pracy
V. Etapy konkursu
Na etapie szkolnym Jury wybiera 5 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.
5 prac z każdej kategorii wiekowej należy dostarczyć do dnia 24 listopada 2017 roku do
sekretariatu UG Białogard.
Finał gminny odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 roku w Sali Obrad, gdzie Jury wybierze
po 5 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej. Prace te zostaną przesłane na etap
powiatowy konkursu, który ma się rozstrzygnąć do końca grudnia 2017. Następnie wyłonione
prace w poszczególnych grupach zostaną przesłane na etap wojewódzki, gdzie eliminacje

zakończyć się mają do końca lutego 2018 roku, natomiast eliminacje centralne rozstrzygną się
do końca kwietnia 2018 roku.
Twórcy 5 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, na poziomie gminnym zostaną
nagrodzeni drobnymi nagrodami rzeczowymi, na specjalnie w tym celu zwołanym spotkaniu
w UG Białogard. Data spotkania zostanie ustalona w późniejszym terminie, o czym
powiadomione zostaną wszystkie szkoły z terenu gminy Białogard biorące udział w
konkursie.
Osobą do kontaktu jest druh Przemysław Zawadzki, tel. kontaktowy 604 463 160.
Prosimy pamiętać o metryczkach, gdyż tylko prace w pełni i prawidłowo opisane wezmą
udział w konkursie.
VI. Jury
Oceny w szkołach dokonuje Jury powołane w poszczególnych placówkach.
Na szczeblu gminnym oceny dokonuje Jury składające się z przedstawicieli władz UG
Białogard, pracowników UG Białogard oraz strażaka.
VII. Podsumowania końcowe
Prace nagrodzone na szczeblu centralnym prezentowane są w formie wystawy. Wyniki
konkursu eliminacji centralnych ogłaszane są w czasopiśmie „Strażak” i na stronie
internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zalecane jest dążenie do propagowania konkursu w telewizji (programy edukacyjne,
dziecięce) oraz w Internecie.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich dla
potrzeb wydawniczych i promocyjnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, o ile autor pracy nie zgłosi w tej sprawie zastrzeżeń w formie
pisemnej.

Załącznik nr 1

METRYCZKA PRACY

IMIĘ I NAZWISKO

WIEK

KLASA

DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

NAZWA I ADRES PLACÓWKI NAUKI LUB PRACY(SZKOŁY) EMAIL

TYTUŁ PRACY

ROK POWSTANIA

TECHNIKA PRACY

OPIEKUN (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY)

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podpis uczestnika

Podpis Rodzica lub Prawnego Opiekuna
(w przypadku uczestników niepełnoletnich)

