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W OŚWIĘCIMIU BEZPIECZNIE? KONIECZNIE!

Regulamin Konkursu dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych 
z terenu Oświęcimia.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 11 w Oświęcimiu i Oświęcimskie 
Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji „MOTO Galicja”.

Cele konkursu:

 zainteresowanie uczniów zasadami bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu,
 zdobycie umiejętności obserwacji środowiska,
 wyrobienie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo,
 zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
 stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

Zasady udziału w konkursie:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych z terenu
Miasta Oświęcim.

2. Zadanie  konkursowe  polega  na  wykonaniu  albumu  w  formacie  A4  na  temat  
„W Oświęcimiu bezpiecznie? Koniecznie!”

Praca  powinna  składać  się  ze  strony  tytułowej  zawierającej  dane  autora  pracy  (imię  
i nazwisko, klasa, szkoła)  ozdobionej wg jego pomysłu i kolejnych stron, na których będą
znajdować się 3 miejsca w Oświęcimiu (wyłącznie teren miasta) jakie zdaniem uczestnika
wymagają  poprawy  bezpieczeństwa.  Każda  z  kartek  powinna  zawierać  autorskie  zdjęcie
jednego  z  wybranych  przez  ucznia  terenów  z  opisem  wykonanym  odręcznie  lub
komputerowo. Opis powinien zawierać lokalizację miejsca, informacje na temat czyhających
niebezpieczeństw i propozycję poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej   wraz  
ze zgodą (załącznik nr 1 do regulaminu) pocztą lub osobiście, do biblioteki w Szkole
Podstawowe nr 11 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 2a do dnia 4 kwietnia 2016r.

4. Każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie 5 prac .
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego  

z przyczyn od niego niezależnych.
6. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez uczestnika,

do których przysługują mu prawa autorskie.
7. Zgłoszenie  pracy  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  udzieleniem  przez  uczestnika

zgody  na  prezentowanie  zgłoszonej  pracy  na  stronach  internetowych  organizatora
konkursu.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
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Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

1. Komisja  konkursowa  składająca  się  z  przedstawicieli  organizatorów  do  dnia 8
kwietnia 2016r. oceni prace konkursowe i wyłoni zwycięzców.

2. Prace będą oceniane ze względu na pomysł, zawartość merytoryczną i kreatywność.
3. Organizator przewidział  atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i  III miejsca  

oraz  drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu.
4. Nagrody  zostaną  rozdane  na  uroczystym  podsumowaniu,  które  odbędzie  się  

12 kwietnia 2016r. w bibliotece szkolnej SP nr 11 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 2a
o godz. 11.00. (Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie)

5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  za  wady  nagrody  
ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy
zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 
W KONKURSIE

„W Oświęcimiu bezpiecznie? Koniecznie!”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ….............................................................  (imię i 
nazwisko) 
w w/w konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.).

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy
konkursowej,  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  Konkursem,  prezentacjach
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu. 

...........................................................................................
Miejscowość i data

...........................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu
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