
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

       pn. „Moje bezpieczne ferie zimowe 2023” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na 

pracę plastyczną dot. bezpiecznych zachowań, szczególnie podczas zabaw na śniegu 

i lodowisku, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie trwania ferii 

zimowych. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równorzędne z akceptacją jego postanowień  i zobowiązaniem 

się do ich przestrzegania.  

3. Konkurs rozpoczyna się 2 stycznia 2023r. i potrwa do 5 lutego 2023r. (decyduje data 

osobistego doręczenia do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26 lub 

data stempla pocztowego). 

4. Cele konkursu: 

a) wykonanie pracy nawiązującej do sposobu spędzania czasu wolnego przez 

Uczestnika Konkursu w okresie trwania ferii zimowych, 

b) upowszechnianie wśród dzieci zasad bezpiecznego wypoczynku podczas trwania 

ferii zimowych z dala od zbiorników wodnych oraz dróg i szos,  

c) kształtowanie wrażliwości społecznej i zachowań w sytuacji zagrożenia, 

d) bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania oraz w ruchu drogowym,  

e) promowanie wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej , a w sytuacjach naruszenia 

prawa, stanowczej wobec osób zachowujących się niewłaściwie. 

5. Organizatorem konkursu jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 

16-400 Suwałki.  

6. Partnerami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Suwałkach  ul. Świerkowa 60, 16-400 

Suwałki oraz WOSiR Szelment Sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA. 

 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasa I-III oraz klasa IV-VIII) 

zamieszkałych na terenie miasta Suwałk oraz powiatu suwalskiego. 

2. Każda praca musi zawierać na odwrocie: 

a) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,  

b) nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego, 

c) klasę oraz nazwę szkoły. 

3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub 

fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu format A4 lub A3, ale także 

mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Ponadto, można także 

łączyć poszczególne techniki w jednej pracy. 

4. Do każdej pracy musi zostać dołączona Karta Zgłoszeniowa wypełniona przez 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu, zgodnie z wzorcem stanowiącym 

załącznik do Regulaminu. 



5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji na wystawie pokonkursowej i prawo 

do wykorzystania nagrodzonych prac w publikacjach. 

6. Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora. 

7. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie 

prawa majątkowe do pracy na wszystkich polach eksportacji. 

8. Przeniesienie praw autorskich do pracy odbywa się bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych.  

 

III. ZAŁOŻENIA KONKURSOWE. 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) Kategoria I – klasa I-III 

b) Kategoria II – klasa IV-VIII 

3. Każdy uczestnik ma prawo nadesłać tylko 1 prace konkursową. 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU. 

 

1. Każdy z uczestników biorący udział w konkursie wykona 1 pracę konkursową.   

2. Pracę plastyczną wraz z oświadczeniem, należy dostarczyć, przesłać w terminie od 

2 stycznia 2023 roku do 5 lutego 2023 roku na adres: Wydział Prewencji Komenda 

Miejska Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki. 

3. Komisja konkursowa spośród nadesłanych prac, wyłoni trzech laureatów z poszczególnych 

kategorii, którzy zostaną poinformowani o zwycięstwie telefonicznie. Możliwe są także 

wyróżnienia. 

4. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronach internetowych Policji 

i Partnerów konkursu.  

 

V. OCENA ZGŁOSZONYCH PRAC. 

 

1. Oceny zgłoszonych na Konkurs prac dokona Jury, w skład którego wejdą 

przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu. 

2. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

a) zgodność z tematyka Konkursu, 

b) czytelność komunikatu, 

c) walory estetyczne, 

d) oryginalność i pomysłowość. 

3. Jury, biorąc pod uwagę powyższe kryteria przyzna nagrody w dwóch kategoriach 

wiekowych.  

4. Organizator ma prawo do zmiany liczby przyznawanych nagród/wyróżnień.  

 

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 



2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanych dalej RODO. 

2. Administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Suwałkach 

z siedzibą przy ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki.  

3. Administrator wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych osobowych, tel. 

Kontaktowy: 47 714-13-11, e-mail: iod.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl 

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa 

oraz będą wykorzystywane w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

organizowanego Konkursu i jego rozstrzygnięcia.  

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu lub 

do czasu wycofania się z udziału w konkursie, a następnie archiwizowane zgodnie 

z przepisami prawa. 

6. W przypadku wygrania lub wyróżnienia Uczestnika w Konkursie, dane osobowe 

Uczestnika będą po ogłoszeniu wyników również zamieszczone na stronie 

www.suwalki.policja.gov.pl 

7. Komendant Miejski Policji nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika do 

państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Opiekunom prawnym Uczestnika Konkursu i osobom, których dane dotyczą przysługuje 

oprawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorującego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcia udziału 

w Konkursie. 

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych danych osobowych 

w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości Konkursu.  

 

VII. PRAWA AUTORSKIE. 

 

1. Opiekun prawny Uczestnika Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że 

przysługują mu wyłącznie i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do 

przesłanej pracy. 

2. Opiekun prawny Uczestnika Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do 

korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, 

a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach 

Organizatora , w ramach obszarów jego działania. 

3. Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na oznaczanie autorstwa prac 

rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

4. Opiekun prawny Uczestnika  wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie 

następujących danych: imię, nazwisko oraz klasa i szkoła Uczestnika Konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji 

wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych 

związanych z organizowanym Konkursem a Opiekun prawny Uczestnika zgadza się na 

publikację jego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród. 

6. Ponadto Opiekun prawny Uczestnika zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za 

korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności 



z wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej, w mediach 

społecznościowych oraz inne przypadki publicznego udostępnia prac.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych 

terminów. 

2. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora z udziałem Partnerów, 

a decyzje w  tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłowienia Laureatów.  

4. Organizator ani Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, 

uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu. 

5. Organizator ani Partnerzy nie pokrywają kosztów przygotowania, nadesłania prac 

konkursowych i dokumentów zgłoszeniowych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z Laureatami Konkursu.  

7. Uczestnik nie będzie zgłaszać roszczeń finansowych za prezentację w mediach pracy, która 

została wyłoniona w Konkursie, zgodnie z postanowieniami Regulaminie. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

9. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach pod nr telefonu: 47 714 15 70 lub pod adresem 

e mail: malgorzata.lipska@suwalki.bk.policja.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 

ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki, tel. 47 714 15 70  

e mail: malgorzata.lipska@suwalki.bk.policja.gov.pl  
    


