
   
 

 

 

 

I. Organizatorzy konkursu 

1) Straż Miejska w Toruniu. 

2) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. 

3) Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia. 

4) Centrum Popularyzacji Kosmosu "PLANETARIUM - TORUŃ".  

5) Każdy z organizatorów może rozszerzyć grono o kolejne osoby prawne, jednakże wymaga to 

akceptacji pozostałych Organizatorów wymienionych w pkt. 1,2,3 i 4. 

6) Bezpośredni nadzór nad konkursem sprawuje: 

a) Jury konkursu – w sprawach merytorycznej oceny nadesłanych propozycji i podziału nagród  

(w porozumieniu z organizatorami konkursu). 

 

II. Cele konkursu 

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w domu, w lesie, nad wodą. 

Konkurs ma promować wiedzę na temat zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w okresie wakacji. Ma również 

kształtować prawidłowe postawy, w jaki sposób zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć 

się w okresie letnim. Konkurs popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń, które mogą się pojawić w trakcie zabaw na podwórku, w domu, w lesie, czy też nad akwenami 

wodnymi. Celem edukacyjnym konkursu jest uświadomienie dzieciom przyczyn występowania zagrożeń, 

szczególnie związanych z wodą oraz w kontaktach z osobami obcymi, a także wyrobienie możliwie 

skutecznych umiejętności zachowania się podczas ich wystąpienia.  

 

III. Uczestnicy  

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Toruń. 

 

IV. Czas trwania konkursu 

1) Konkurs zostanie ogłoszony 27 czerwca 2016 roku poprzez dostarczenie regulaminów do 

sekretariatów szkół oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Straży Miejskiej  

w Toruniu. 

2) Prace można składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty do dnia 18 sierpnia 2016 roku  

w godz.7.30 – 15.30 w siedzibie Staży Miejskiej w Toruniu, ul. Grudziądzka 157, 87-100 Toruń, 

dyżurka na parterze.  

3) Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 23 sierpnia 2016 roku  

w Cinema City przy ulicy Czerwona Droga 1-6 w Toruniu.  

 

 

Regulamin  
konkursu plastycznego dla dzieci  

pod hasłem 
"Bezpieczne Wakacje" 

 

 



V. Zadanie uczestników 

1) Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej dotyczącej szeroko pojętego 

bezpieczeństwa podczas letnich wakacji.  

2) Każdy uczestnik konkursu może złożyć 1 pracę. 

 

VI. Technika wykonywania prac 

Dopuszczalna technika wykonania prac do wyboru np.: rysunek, grafika, malarstwo.  

 

VII. Format prac - nie większy niż A-1. 

 

VIII. Każda praca powinna zawierać następujący opis 

1) imię i nazwisko autora, wiek oraz klasę (do której uczęszczał w roku szkolnym 2015/16), 

2) adres zamieszkania i telefon kontaktowy autora pracy, 

3) nazwę, adres placówki oświatowej, telefon, 

4) imię, nazwisko, telefon do opiekuna lub nauczyciela. 

 

IX. Jury 

1) Jury konkursu składać się będzie z przedstawicieli Organizatorów. 

2) Organizatorzy powołają wspólnie Przewodniczącego Jury. 

3) Przewodniczący Jury prowadzi obrady. 

4) Do zadań Jury należy: 

a) ocena (jawna) i ustalenie wyników konkursu, 

b) poinformowanie zwycięzców konkursu - opiekunów lub nauczycieli o wynikach, 

c) orzeczenia Jury są ostateczne. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1) Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody, bez zastrzeżeń, na warunki niniejszego 

regulaminu oraz na publikację prac, a także wizerunku i danych personalnych ich autorów. 

2) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany 

lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

 

 


