
REGULAMIN
konkursu plastycznego dla uczniów klas III szkół podstawowowych w mieście Opolu

pn. „Moja bezpieczna doga do szkoły”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Niniejszy  regulamin,  zwany  dalej  „Regulaminem”  określa  warunki  i  zasady  konkursu  na
przygotowanie pracy plastycznej pn. „Moja bezpieczna droga do szkoły”.

2. Organizatorem konkursu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Komenda
Miejska Policji w Opolu zwani dalej „Organizatorem”.

3. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień  i zobowiązaniem
się do ich przestrzegania. 

4. Do głównych celów konkursu należy: 

a) promocja miasta Opola, jako miasta bezpiecznego i przyjaznego, 
b)  poszerzenie  wiedzy  z  zakresu  bezpieczeństwa  osobistego  oraz  kształtowanie  zasad
postępowania w sytuacjach niebezpiecznych wśród uczniów klas trzecich szkół podstawowych
miasta Opola,
c) kształtowanie  bezpiecznych  zachowań  wśród  nauczycieli  i  rodziców  w  zakresie
bezpiecznego poruszania się po drogach,
d) budowanie właściwych relacji społecznych,

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  

1.  Warunkiem udziału  w konkursie  jest  dostarczenie  pracy konkursowej  zgodnie  z  wymogami
Regulaminu konkursu wraz z prawidłowo wypełnionym Oświadczeniem rodzica/opiekuna (zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu).

2. Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  klas  trzecich  szkół  podstawowych  miasta  Opola
(do pobrania ze strony internetowej KMP w Opolu).

3. Prace realizowane są indywidualnie.

4. Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora oraz adres.

5. W konkursie oceniane będą prace spełniające cele konkursowe.

6. Wielkość pracy – A4/A3, technika wykonania prac –  pisak, kredka, farba, wyklejanka.

7. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

8.  Prace  konkursowe  należy  przesłać  pocztą  na  adres:  Komenda  Miejska  Policji  w  Opolu,
ul. Powolnego 1, 45-078 Opole z dopiskiem „Moja bezpieczna droga do szkoły”, bądź przekazać je
osobiście dzielnicowemu po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym (wykaz dzielnicowych
znajduje się na stronie internetowej KMP w Opolu).   

9.  Prace zawierające elementy nie spełniające warunków wymienionych w ust.  2-6 nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu. 

10. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu. 

11. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do publikacji  wybranych  prac  także  na  innych stronach
internetowych. 

12.  Organizator  nie  odsyła  prac  zgłoszonych  do  udziału  w  konkursie,  w  tym  prac



zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do konkursu. 

13.  Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  uszkodzenia  lub  zniszczenia  źle
zabezpieczonych prac zgłaszanych na konkurs. 

14. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 21 października 2020 roku. 

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 

1.  Uczestnik  zgłaszając  pracę  do  konkursu  oświadcza,  że  ma  pełne  prawo  do  dysponowania
materiałem zgłoszonym do konkursu oraz przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału,
które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek
roszczeń  osób  trzecich  kierowanych  wobec  Organizatora,  a  powstałych  w  związku  z  pracą
zgłoszoną do konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

3. Uczestnik oświadcza, że praca nie brała udziału w innych konkursach. 

4.  Poprzez  przystąpienie  do  konkursu  uczestnik  oświadcza,  iż  pod  warunkiem  nagrodzenia
zgłoszonej przez niego pracy, przenosi nieodpłatnie – z dniem ogłoszenia wyników konkursu – na
rzecz Urzędu Miasta w Opolu autorskie prawa majątkowe do pracy. W analogicznym zakresie, do
czasu  ogłoszenia  wyników  konkursu,  uczestnik  upoważnia  Organizatora  do  nieodpłatnego
korzystania  z  przesłanej  na  konkurs  pracy,  w  tym  dla  potrzeb  realizacji  celu  konkursu,
w szczególności jego oceny przez Jury Konkursu.
 

5.  W  ramach  przeniesienia  praw,  o  których  mowa  w  ust.  4,  uczestnik  wyraża  zgodę  na
nieograniczone  w  czasie  i  terytorialnie  korzystanie  i  rozporządzanie  nagrodzoną  pracą  na
wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

6.  Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  przez  osoby  biorące  udział
w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu,
w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

7. Organizator informuje, że zgodnie z art.  24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust.1 osobom,
przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. 

IV. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY 

1.  Laureaci  Konkursu  zostaną  wyłonieni  w  drodze  oceny  Jury  Konkursu,  powołanego  przez
Organizatora. 

2. Każda praca zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. 

3. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora.

4. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria: 
a) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę, 
b) wartość artystyczną, 
c) wartość techniczną. 

5.  Jury  Konkursu  dokona  oceny  prac  oraz  rozstrzygnie  konkurs  nie  później  niż  do  dnia
27 października 2020r. 

6.  Uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o miejscu i  terminie ogłoszenia
wyników konkursu. 

V. NAGRODY 

1. Dla najlepszych prac ustanawia się nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną prace, które zostały
najlepiej ocenione przez Jury.  



2. Organizator dopuszcza wyróżnienie innych prac. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu
POD  numerami  telefonu  (77)422-32-42,  (77)422-25-76  lub  adresem  e-mail:
maciej.kedra@op.policja.gov.pl

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione
zgłoszenia do konkursu. 

4. Spory związane  z  konkursem będą rozpatrywane przez  Organizatora,  a  jego decyzje  w tym
zakresie będą wiążące i ostateczne. 

5.  Organizator  jest  uprawniony  do  zmiany  postanowień  Regulaminu,  o  ile  nie  wpłynie  to  na
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

6.  Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za pracę emitowaną w mediach zgodnie
z postanowieniami Regulaminu. 

7.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  problemy  związane  z  brakiem  możliwości
skontaktowania się z laureatami konkursu. 

Organizator
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