
 

Wydział Ruchu Drogowego 

Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 
 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Bezpieczni w ruchu drogowym” 

 

 

 

1. Konkurs odbędzie się od 23 kwietnia 2020r. do 3 tygodni od powrotu dzieci do szkół. 

2. Tematyka konkursu związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 

3. Technika prac dowolna, na formacie A4 lub A3 (wykluczone prace przestrzenne). 

4. Udział w konkursie biorą uczniowie klas od 0 do 3 szkół podstawowych. 

5. Prace konkursowe można przesłać na adres: 

Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 

ul. Królewiecka 106 
82-300 ELBLĄG 

telefonicznie bądź mailowo można uzgodnić formę odbioru prac z placówki szkoły.  
tel. 55 230 15 95, mail: wiktor.kaczmarek@elblag.ol.plicja.gov.pl 
 

6. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Wybrane prace zostaną wyróżnione 
nagrodami i dyplomami. Dwanaście wybranych prac zostanie opublikowanych 
w kalendarzu na rok 2021. 

7. O terminie ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród (nie później niż do 
30 września 2020r.), autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani przez 
organizatora. 

8. Organizator i współorganizatorzy zastrzegają sobie możliwość bezpłatnego 
wykorzystania zgłoszonych prac w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych. 

9. Praca powinna zostać podpisana na odwrotnej stronie imieniem i nazwiskiem 
autora – dziecka, imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu do opiekuna, danymi 
klasy i szkoły, od której dziecko uczęszcza.  

 

 

 

imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………. 

wiek ………………………. klasa……………………………..…………………… 
 

  nazwa szkoły …………..………………………… tel. .…………………………….………………..…. 

  imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna…………………………………….……………………………… 

 DOPISEK: Dziecko jest autorem dostarczonej pracy i posiada do nich prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich 

osób trzecich. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję. Wyrażam zgodę na publikację i 

niekomercyjne rozpowszechnianie (także w Internecie) zgłoszonej przez dziecko pracy konkursowej. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tekst jednolity). Dane osobowe będą 

wykorzystane do celów promocyjno-edukacyjnych.   

        ……..………………………… 
                      data i podpis  


