
REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA PLAKAT AKCJI
„BEZPIECZNY SENIOR W BEZPIECZNYM POWIECIE”

 

Organizatorzy
 Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
 Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Cel konkursu:

 propagowanie bezpiecznych postaw wśród seniorów
 zwiększenie świadomości i poczucia bezpieczeństwa seniorów
 podwyższenie  świadomości  lokalnego  społeczeństwa  na  temat  kwestii

związanych z bezpieczeństwem 

Zasady konkursu:
 konkurs  adresowany  jest  do  młodzieży  szkół  gimnazjalnych  powiatu

bieruńsko-lędzińskiego
 projekt  plakatu  powinien  zawierać  hasło  „BEZPIECZNY  SENIOR

W BEZPIECZNYM POWIECIE”, oraz elementy zgodne z treścią hasła
 format prac: A4  
 technika wykonania : dowolna;
 jedna praca powinna należeć do jednego autora;
 każdą pracę należy na odwrocie zaopatrzyć w metryczkę:
- imię i nazwisko autora,
- nazwa placówki, adres, telefon
- imię i nazwisko opiekuna
 prace  niezgodne  z  regulaminem  lub  oddane  po  terminie  nie  będą

oceniane.

Termin i miejsce składania prac:

 termin : 18 kwietnia 2017 r,
 miejsce : Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu ul. Turystyczna 1a



Prawa organizatora:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora,
który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Rozstrzygnięcie konkursu: 

- prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję
Konkursową.  W  składzie  komisji  uczestniczyć  będą  przedstawiciele
Starostwa Powiatowego oraz Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

- rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  do  21  kwietnia  2017  roku.   O  jego
wynikach  opiekunowie  uczestników  zostaną  powiadomieni  na  piśmie.
Uroczyste  wręczenie  nagród  nastąpi  w  Starostwie  Powiatowym
w Bieruniu.

- Zwycięski  projekt  oraz  dwa  wyróżnienia  zostaną  wykorzystane
w prowadzonej kampanii informacyjnej.

- O terminie  wręczenia nagród laureatom konkursu opiekunowie zostaną
powiadomieni  w  terminie  co  najmniej  7  dniowym  poprzedzającym
uroczystość;

- informacje o pracach nagrodzonych i laureatach opublikowane zostaną na
stronach internetowych KPP Bieruń,

Osoby odpowiedzialna za organizację konkursu:

asp. szt. Szymon Jeleń 
sierż. szt. Grzegorz Dudys

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu ul. Turystyczna 1a

tel. 32 32 33 292 

 Regulamin konkursu opublikowany został na stronie :www.bierun.slaska.policja gov.pl

Opr./wyk Sz.J


	

