
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

II edycja (online)

„Dąbrowska Straż Pożarna”

1.  Organizatorem  konkursu  jest  Towarzystwo  Przyjaciół  Dąbrowy  Górniczej  oraz  
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej – Piotr Chałuda.

2. Celem konkursu jest:

-zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ochrony przeciwpożarowej,

- zaangażowanie dzieci i młodzieży w zapoznanie się z faktycznie wykonywanymi

zadaniami przez Straż Pożarną,

- kreowanie w świadomości dzieci i młodzieży prawidłowych postaw związanych z ochroną

przeciwpożarową,

- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci,

- wzbogacenie warsztatu plastycznego,

- popularyzowanie twórczości dzieci,

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych artystów.

3. Konkurs skierowany jest do dzieci z Dąbrowy Górniczej i rozgrywany będzie w dwóch
 kategoriach wiekowych:

- 4 – 6 lat,

- 7 – 10 lat.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie obrazka, plakatu związanego z tematyką

konkursu - celami i kierunkami działania straży pożarnych np. pożary, powodzie, wypadki

komunikacyjne, działania na lodzie i wodzie, działania na wysokościach.

Mile widziane prace pokazujące działania straży pożarnej w różnych porach roku.

- format pracy - A4,

- technika wykonania dowolna (zalecane techniki płaskie: kredki, farby, wyklejanki).

5. Zdjęcie pracy plastycznej należy przesłać do 28.05.2021r. (liczy się data wpływu pracy)
na adres biuro@tpdg.pl.

Każda  praca  powinna  być  opisana:  imię,  nazwisko,  telefon  (rodzic/opiekun),  nazwa
szkoły/przedszkola oraz kategoria wiekowa.

6. Ocenie podlegać będą:

- pomysł,

- wykonanie,

mailto:biuro@tpdg.pl


- samodzielność,

- zgodność z tematyką konkursu.

7. Planuje się przyznanie 3 nagród za 1,2,3 miejsce w każdej z kategorii oraz ewentualnych

wyróżnień.

8. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez organizatorów konkursu.

9.  Wyniki  konkursu  wraz  z  danymi  laureatów  (imię  i  nazwisko)  zostanie  podane  do
publicznej  wiadomości  do  31.05.2021r.  Na  stronie  www.tpdg.pl .  Dodatkowo  zostanie
przydzielona  nagroda  publiczności  za  uzyskanie  największej  liczby  polubień  na  FB
organizatora.

10. Sposób wręczenie nagród i wyróżnień będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej i
zostanie ustalone przez organizatora po zakończeniu konkursu. 

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie i sposobie wręczenia
nagród.

11. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

12. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do wykorzystania
jej w celach promocyjnych przez organizatorów.

13. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz

wyrażenie zgody na publikacje danych osobowych.

http://www.tpdg.pl/

