
„W Pyrkowej krainie – Bezpiecznie z Sierżantem Pyrkiem”- REGULAMIN

Organizator: 

1. Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 lat do 10 lat

Zadanie:

Przedstaw swoje wyobrażenie na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz w miejscu publicznym
pod okiem sierżanta Pyrka. 

Zasady organizacyjne:

1.Konkurs zostanie ogłoszony poprzez rozesłanie informacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych. 
2. Termin składania prac upływa w dniu 30 kwietnia 2021 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania prac konkursowych.
4. Prace należy dostarczyć bądź przesłać do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
5. Pracę konkursowe muszą być wykonane w formacie A4.
6. Prace zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu na
wybranym przez  uczestnika  materiale.  Mogą  być  zatem np.:  narysowane,  namalowane,  wyklejone  przy
pomocy plasteliny, kolorowego papieru, bibuły itp.
7.  Każda  praca  zgłoszona  do  konkursu  musi  być  opatrzona  wypełnioną  kartą  zgłoszeniową  stanowiącą
załącznik nr 1 do Regulaminu. Brak karty zgłoszeniowej dyskwalifikuje pracę.
8. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich, praw osób trzecich oraz prawa obowiązującego na
terenie Polski.
9. Nadesłane prace przechodzą na własność KPP w Ostrowie Wielkopolskim.
10. Organizator z chwilą otrzymania prac konkursowych nabywa wszelkich praw do bezpłatnej prezentacji i
publikacji prac oraz wizerunku autora (wystawa, publikacja prasowa, informacja internetowa).
11.  Złożenie  prac  konkursowych  jest  akceptacją  Regulaminu  konkursu  przez  uczestników  i  prawnych
opiekunów.
12. W konkursie nagradzany jest zwycięzca oraz osoba wyróżniona. 
13. Organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia większej ilości prac.

Zasady oceny prac 

1. Złożone prace będą oceniane wg następujących kryteriów:

 zgodność z tematem
 oryginalność i kreatywność wykonania pracy
 estetyka pracy 

2.  Prace oceniać będzie  Jury składające się  z  czterech funkcjonariuszy Komendy Powiatowej  Policji  w
Ostrowie  Wielkopolskim,  przedstawiciela  Starostwa  Powiatu  Ostrowskiego  oraz  przedstawiciela  sklepu
„Kamix”. 
3. Przy wyborze najlepszych prac jury będzie kierować się opisanymi w dziale „Zasady oceny pracy” oraz
wymaganiami zawartymi w dziale „ Zasady Organizacyjne”.



Nagrody:

1.W konkursie przyznawana jest nagroda główna oraz wyróżnienie. 
2.Organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia większej ilości prac.
3. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Postanowienia końcowe:

1. Ogłoszenie wyniku nastąpi do dnia 5 maja 2021 roku.
2. Autor najlepszej pracy oraz osoba wyróżniona zostanie powiadomiona. 
Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  wykluczenia  z  konkursu  uczestników,  którzy  naruszą  zasady
regulaminu. 
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