Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Mój Przyjaciel LUPO”
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie
Wlkp. oraz Fundacja Contra Crimen
2. Cele konkursu
1) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji wśród dzieci jako instytucji godnej
zaufania.
2) Utrwalenie

wizerunku

maskotki

tygryska

LUPO

jako

symbolu

działań

profilaktycznych lubuskiej Policji.
3) Sprawdzenie

znajomości

maskotki

LUPO

wśród

uczniów

klas

I-III

woj. lubuskiego.
4) Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci.
5) Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci.
6) Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
7) Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.
3. Temat konkursu
Tematem konkursu plastycznego jest maskotka LUPO, która jest symbolem działań
edukacyjno-wychowawczych lubuskiej Policji. Konkurs ten jest organizowany z

okazji

15- lecia Wojewódzkiego Programu Edukacyjno- Wychowawczego pn. „LUPO”.
4. Termin konkursu
Konkurs rozpoczyna się w styczniu 2016 i kończy się w kwietniu 2016 roku.
5. Adresaci
Konkurs plastyczny – „Mój przyjaciel LUPO”, skierowany jest do uczniów
klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego.
6. Termin i warunki dostarczenia prac
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do
Organizatora Konkursu, na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Do dnia 31 marca 2016 roku liczy się data stempla pocztowego.

7. Ogólne założenia
1. Prace konkursowe należy wykonać na papierze dowolną techniką plastyczną (rysunek,
malunek, grafika, collage) itp.
2. Format pracy plastycznej A3.
3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej maskotkę
LUPO.
4. Autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
5. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz
nazwę szkoły.
6. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać
rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
8. Kryteria oceny
Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
1) zgodność tematu pracy z tematem konkursu,
2) wartość estetyczną i techniczną wykonania pracy,
3) oryginalność podejścia do tematu.
9. Skład Komisji Konkursowej
Przewodniczący:
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.
Członkowie Komisji – przedstawiciele
1) Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.,
2) Fundacji Contra Crimen,
3) Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
4) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,
5) Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.,
6) ICT Poland.
10. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze prace ilustrujące temat przewodni „Mój
przyjaciel LUPO”. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz trzy
wyróżnienia.
11. Uwagi dodatkowe
1) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu, w tym
publikowania wyników na stronie internetowej lubuskiej Policji.

2) Organizatorzy

konkursu

nabywają

nieodpłatnie

prawa

autorskie

do

zgłoszonych prac w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.
zm.) na wszystkich polach eksploatacji.
3) Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
4) Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne (od werdyktu nie
przysługuje odwołanie).
5) Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu
i godzinie uroczystego rozdania nagród.
6) Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
12. Kontakt
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Patrycja Taler-Ślusarczyk,
tel. 957381414 e-mail patrycja.taler-slusarczyk@go.policja.gov.pl

Przygotowała: Patrycja Taler - Ślusarczyk
……………………………………………..

Załącznik nr 1

Karta uczestnika w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„Mój przyjaciel LUPO”
DANE SZKOŁY
Nazwa
Adres
telefon
fax
email
Imię i nazwisko dyrektora
szkoły
Imię i nazwisko opiekuna
artystycznego
DANE AUTORA PRACY
Imię i nazwisko
Klasa
Tytuł pracy

...............................................................
Data i podpis Dyrektora szkoły

pieczęć szkoły

Akceptuję/-my określone w regulaminie warunki udziału w konkursie:

……………………………………
Podpis rodzica (prawnego opiekuna) autora pracy
lub autora pełnoletniego pracy

