R E G U LA M I N
konkursu p.n. „Bezpieczeństwo moich Dziadków”

Postanowienia ogólne
Komenda Miejska Policji w Katowicach wraz z Urzędem Miasta w Katowicach oraz Zespołem
Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach ogłaszają konkurs
p.n.: „Bezpieczeństwo moich Dziadków” mający na celu podniesienie bezpieczeństwa
katowickich seniorów w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego dla seniorów
„Bezpieczna Przystań” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Cele konkursu
Cel główny:
Podniesienie bezpieczeństwa osób starszych.
Cele szczegółowe:
1. Podnoszenie świadomości uczniów w zakresie istniejących zagrożeń wobec osób starszych
w kontakcie z nieznajomymi, w wyniku których tracą oszczędności swojego życia.
2. Nabycie przez uczniów umiejętności otaczania seniorów troską i zainteresowaniem oraz
poświęceniem im swojego czasu przekazując w pracy konkursowej zasady bezpieczeństwa
osób starszych w kontakcie z nieznajomymi.
3. Rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie graficznej.
Adresaci konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii
Krajowej w Katowicach dla klas I, II i III. W sumie dla 500 uczniów z 14 klas.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa powinna być wykonana przez ucznia indywidualnie i samodzielnie
(jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę konkursową).
2. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypisane dokumenty:
a) metryczkę zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1),
b) klauzulę informacyjną dla rodzica/opiekuna wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych niepełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 2) lub klauzulę

informacyjną dla dorosłego uczestnika konkursu wyrażającego zgodę na przetwarzanie
własnych danych osobowych (załącznik nr 3),
c) oświadczenie rodzica/opiekuna (załącznik nr 4) wyrażającego zgodę na przekazanie praw
autorskich pracy konkursowej niepełnoletniego uczestnika konkursu na rzecz Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach lub oświadczenie dorosłego uczestnika konkursu
wyrażającego zgodę na przekazanie praw autorskich własnej pracy konkursowej na rzecz
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach (załącznik nr 5).
1. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą podlegały ocenie.
Opis zadania konkursowego
1. Wielkość pracy - format A4 łamany na pół. Do zagospodarowania 4 strony.
2. Technika wykonania: ciekawa grafika kolorowa (piktogramy) wraz z krótkim tekstem.
3. Praca konkursowa w formie elektronicznej kartki, która ma zawierać: życzenia z okazji
„Dnia Babci i Dziadka”, ostrzeżenie przed oszustami oraz bezpieczne zachowania,
aby bliscy nie stali się ofiarą przestępstwa. Pomocy szukaj w liście od policjantki
z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
4. Pracę należy zapisać w formacie pdf (jakość drukarska plus 3 mm spadu).
5. Na ostatniej stronie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora.
Uwaga! Niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów objętych prawami autorskimi!
Terminy i miejsce składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe oraz załączniki (nr 1, odpowiednio: 2 lub 3 oraz odpowiednio: 4 lub 5)
należy dostarczyć w formie elektronicznej na maila: anna.nakonieczna@op.pl wpisując
w temacie: Konkurs pn.: „Bezpieczeństwo moich Dziadków”, w nieprzekraczalnym
terminie od 5 listopada do 25 listopada 2020 roku.
2. Ocena prac konkursowych oraz wytypowanie zwycięzców nastąpią w dniu 26 listopada
2020 roku.
3. Ogłoszenie wyników na stronach internetowych organizatorów konkursu będzie
opublikowane w dniu 30 listopada 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu:
1.
•
•
•
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•
•

Prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:
p. Anna Nakonieczna nauczyciel zajęć z grafiki
p. Katarzyna Sitko nauczyciel informatyki
mł. asp. Agnieszka Krzysztofik asystent Zespołu Prewencji Kryminalnej Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Jury wybierze 3 najlepsze prace konkursowe.
Wyniki prac Jury są ostateczne.
Dla laureatów za zdobycie I, II i III miejsca organizatorzy przewidują dyplomy oraz
atrakcyjne nagrody.
Ponadto laureaci otrzymają upominki dla swoich Dziadków:
torby z odblaskiem i logo programu „Bezpieczna Przystań” Komendy Miejskiej Policji
w Katowicach,
informatory „Bezpieczeństwo Seniorów”,
zakładki do książki „Bezpieczny Senior”,
odblaski z logo programu,
karty ICE „w nagłym wypadku”.

Popularyzacja:
Zwycięskie prace konkursowe zostaną:
• zaprezentowane na stronie internetowej organizatorów konkursu,
• wydrukowane i przekazane uczniom wybranych szkół w Katowicach,
• w wersji elektronicznej przekazane do wszystkich szkół podstawowych w Katowicach,
aby uczniowie przekazali swoim bliskim w dniu 21 i 22 stycznia 2021 roku z okazji „Dnia
Babci i Dziadka” w celu promowania zasad bezpieczeństwa.
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 – 5 pkt)
2. wartości edukacyjno-profilaktyczne (0 – 5 pkt)
3. walory estetyczne (0 – 5 pkt)
Uwagi dodatkowe
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji do zwycięskiej pracy
konkursowej, przy udziale jej autora.

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

Załącznik nr 1

METRYCZKA

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

Szkoła/adres...............................................................................................................………….

Klasa:………………………………………………………………….....................................

Miejsce zamieszkania:…………………………………………………………………………..

Numer telefonu kontaktowy: ……………………...………………………………………......

Adres e-mail kontaktowy…... …………………………………………………………………

