Regulamin Wrocławskiego Konkursu Plastycznego
„BĄDŹ WIDOCZNY – NOŚ ODBLASKI 2018/2019”
Celem konkursu jest kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań w ruchu
drogowym w charakterze pieszego i przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym.
Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego uczniów poprzez
zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz wypracowanie nawyku
noszenia odblasków celem zwiększenia widoczności na drodze.
1. ORGANIZATOR:
Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
2. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE:
a. Temat: Konkurs plastyczny „BĄDŹ WIDOCZNY – NOŚ ODBLASKI”.
Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej
bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.
b. Techniki: malarstwo, rysunek oraz grafika warsztatowa i komputerowa.
Wszystkie prace prosimy nadsyłać w formacie A4.
Prosimy nie przysyłać prac w technikach nietrwałych (np. kasze, plastelina).
c. Jeden uczestnik konkursu może przedstawić dowolną ilość prac.
d. Konkurs jest kierowany do dzieci wrocławskich szkół podstawowych
i placówek oświatowych klas O – III.
e. Prace przesyłane przez szkoły i placówki oświatowe powinny być opisane
czytelnie i trwale na odwrocie:
 Pełne imię i nazwisko autora oraz klasa, do której uczęszcza.
 Szkoła, placówka (nazwa, dokładny adres, email, nr telefonu).
 Pełne imię i nazwisko nauczyciela/instruktora.
f. Do prac prosimy dołączyć listę zbiorczą uczestników konkursu.
g. Prace prosimy nadsyłać do 15.11.2018 r. na adres:
Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
z dopiskiem „BĄDŹ WIDOCZNY – NOŚ ODBLASKI”.

h. Komisje oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:




zgodność z programem
wartość artystyczna,
forma pracy ( przejrzystość )

i. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w następujących kategoriach:





klasy 0 - nagroda i 2 wyróżnienia
klasy I - nagroda i 2 wyróżnienia
klasy II - nagroda i 2 wyróżnienia
klasy III - nagroda i 2 wyróżnienia

j. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora,
nie zwracamy prac nadesłanych, również tych, które nie zakwalifikowały
się do wystawy pokonkursowej.
k. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych
formach.
l. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Straży
Miejskiej Wrocławia http://www.smwroclaw.pl/ w dniu 20 listopada 2018
roku.
m. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas finisażu 28 listopada
2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Straży Miejskiej ul. Gwarna 5/7,
50-001 Wrocław.
n. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla
potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
( Dz. U. 2016,922 t. j. z dn. 28. 06. 2016 r. ).

