R E G U LA M I N
konkursu p.t. „Mądry uczeń nie bazgrze po murach”
podnoszącego świadomość dbania o przestrzeń publiczną i prywatną
Postanowienia ogólne
Komenda Miejska Policji w Katowicach wraz z Wydziałem Edukacji i Sportu, Wydziałem
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Katowicach oraz Pałacem Młodzieży im. prof.
A. Kamińskiego w Katowicach ogłaszają konkurs p.t.: „Mądry uczeń nie bazgrze po murach”
podnoszącego świadomość dbania o przestrzeń publiczną i prywatną.
Cele konkursu
1. Utrwalenie wiadomości uczniów na temat przestrzeni publicznej.
2. Podnoszenie świadomości uczniów w zakresie dbania o przestrzeń publiczną i prywatną.
3. Promowanie godnych naśladowania postaw dzieci i młodzieży polegających na ochronie
i poszanowaniu przestrzeni publicznej oraz prywatnej własności. Podkreślenie, jak ważne
jest reagowanie w sytuacji niszczenia mienia.
4. Rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.
Adresaci konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Katowice z podziałem
na trzy grupy wiekowe:
1. klasy I-III
2. klasy IV-VI
3. klasy VII
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa powinna być wykonana przez ucznia indywidualnie i samodzielnie
(jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę konkursową).
2. Na odwrocie pracy konkursowej należy wypisać metryczkę zgodnie z wzorem (załącznik
nr 1).
3. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna (załącznik nr 2) wyrażającego
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub uszkodzone w czasie transportu nie będą
podlegały ocenie.
Opis zadania konkursowego

1. Wielkość pracy - format A4.
2. Technika wykonania: płaskie techniki rysunkowo – malarskie, dowolnymi środkami (np.
kredki, pastele, ołówki, mazaki, farby plakatowe)
3. Praca konkursowa w formie rysunku ma pokazać zachowanie godne naśladowania, jak
należy dbać o wybrany obiekt w przestrzeni publicznej lub prywatnej.
4. Praca konkursowa uczniów klas IV – VI dodatkowo powinna zawierać hasło
profilaktyczne zniechęcające do niszczenia wybranego obiektu z przestrzeni publicznej,
czy też mienia prywatnego.
5. Praca konkursowa uczniów klas VII powinna być przygotowana w formie komiksu,
który ma zawierać maksymalnie do 6 okienek oraz krótkie dialogi.
6. Każda praca może zawierać wizerunek Sznupka, który ostrzega wandali lub radzi, jak
prawidłowo należy się zachować.
Uwaga! Niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów objętych prawami autorskimi!
Terminy i miejsce składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe (oraz załączniki nr 1 i 2) należy dostarczyć w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: Konkurs p.t.: „” w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2018r. (decyduje
data wpływu) na adres:
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
1.
Ocena prac konkursowych oraz wytypowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych nastąpi w dniu 16 lutego 2018r.
2.
Ogłoszenie wyników na stronach internetowych organizatorów będzie opublikowane
19 lutego 2018r.
3.
Finał Konkursu odbędzie się 21 lutego 2018r. o godz. 11:00 w Pałacu Młodzieży
w Katowicach w sali nr 303.
Jury:
1.
Prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:
•
p. Bogumiła Kurcab-Karkoszka - Kierownik Pracowni Profilaktyki i Współpracy
ze Środowiskiem Pałacu Młodzieży w Katowicach
•
p. Ewa Podemska-Pniok - Doradca Metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i świetlic szkolnych
•
p. Agnieszka Zając-Wnukowska – nauczyciel malarstwa i grafiki w Pałacu Młodzieży w
Katowicach
•
sierż. sztab. Agnieszka Krzysztofik referent Zespołu Prewencji Kryminalnej Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
1.
Jury wybierze 40 najlepszych prac konkursowych łącznie w obu kategoriach wiekowych.
Laureaci otrzymają zestawy nagrodowe zawierające: worki na buty ze „Sznupkiem”, kolorowanki
„Bezpieczne Ferie” ze Sznupkiem, odblaski, broszury „Bezpieczny stok” i „Bezpieczna woda zimą”
oraz nagrody niespodzianki ze Sznupkiem. Uczniowie klas VII ponadto otrzymają kubki termiczne
z logo Policji.

2.
Wyróżnimy trzy szkoły, z których na konkurs wpłynie największa ilość prac. Szkoły
otrzymają na wyposażenie świetlic szkolnych po jednej grze „Sznupkowy Patrol”, która w formie
zabawy uczy bezpiecznych zachowań.
3.

Wyniki prac Jury są ostateczne.

4.
Wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach.
Kryteria oceny prac konkursowych
Oceny prac konkursowych dokonywane będą według następujących kryteriów:
1. właściwa interpretacja tematu podanego w tytule oraz zgodność z celami konkursu
określonymi w regulaminie (0 – 10 pkt)
2. wartości edukacyjno – profilaktyczne (0 – 10 pkt)
3. wartości artystyczne (0 – 10 pkt)
4. w grupie uczniów z klas IV – VI wartość merytoryczna treści hasła profilaktycznego (0 - 10
pkt).
5. W grupie uczniów z klasy VII wartość merytoryczna treści dialogów (0-10 pkt).
Ochrona danych osobowych
1.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane jedynie w celach przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do otrzymania nagrody,
wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, na co rodzice/opiekunowie prawni uczestnika wyrażają
zgodę.
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) - administratorem danych są organizatorzy konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację na stronach internetowych
organizatorów konkursu oraz w lokalnych mediach imienia i nazwiska autorów zwycięskich
prac wraz z nazwą szkoły, której uczniem jest uczestnik.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich podanie
uniemożliwia udział w konkursie.
Informacje dodatkowe
1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ich autorom.
2. Rodzic/opiekun prawny autora pracy, akceptując regulamin konkursu, udziela
organizatorom upoważnienia do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanej pracy do różnego
rodzaju publikacji, w szczególności: udostępnienia w Internecie, publicznego wystawiania,
drukowania, w celach promocji zasad bezpieczeństwa.

Sporządziła: sierż. sztab. Agnieszka Krzysztofik, funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Załącznik nr 1

METRYCZKA

Imię, nazwisko autora pracy konkursowej: ………………………………………………………

Imię, nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………....

Szkoła/placówka/..........................................................................................................................

klasa:………………………………………………………………….........................................

Adres szkoły/placówki:……………………………………………………………………………..

Numer telefonu szkoły/placówki: …………………………………………………………......

Adres e-mail szkoły/placówki …………………………………………………………………

Załącznik nr 2

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka
.........................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu na
„Mądry uczeń nie bazgrze na murach” podnoszącego świadomość dbania o przestrzeń
publiczną i prywatną.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację danych
osobowych

mojego

syna/córki

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

ucznia

szkoły/placówki …........................................................................................., który/a bierze
udział w konkursie „Mądry uczeń nie bazgrze na murach” w postaci imienia i nazwiska oraz
nazwy szkoły/placówki przez organizatorów konkursu (w tym na swoich stronach
internetowych) w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).

…………………………………………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

