
Mierzyn, 19 stycznia 2022r.

Regulamin konkursu
„Moje bezpieczne ferie na drodze 2022”

§1. Organizator i cel konkursu

1. Organizatorem  konkursu  jest  Wydział  Ruchu  Drogowego  Komendy  Wojewódzkiej  Policji
w  Szczecinie,  70-515  Szczecin,  ul.  Małopolska  47  pod  patronatem  honorowym  Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza
2. Celem konkursu jest:
- propagowanie zasad bezpiecznych zachowań w trakcie ferii zimowych,
- zainteresowanie uczniów tematyką zagrożeń związanych z wypoczynkiem podczas ferii zimowych,
- kształtowanie wrażliwości społecznej i zachowań w sytuacji zagrożenia,
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
3. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie - www.zachodniopomorska.policja.gov.pl  .   
4.  Nadesłanie  prac  na  konkurs  wraz  z  formularzem  zgłoszeniowym  i  oświadczeniami  oznacza
akceptację jego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

§2. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs  adresowany  jest  do  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  oraz  szkolnym  województwa
zachodniopomorskiego i podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:
- I kategoria – przedszkole,
- II kategoria – uczniowie klas 0-4,
2. Prace można nadsyłać w dwóch kategoriach: 
- fotografia,
- praca artystyczna.
2a. Odbitki fotograficzne co najmniej format A4, oraz w wersji elektronicznej w formacie jpg. lub pdf. 
- przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty kontrastu, tonacji, konwersje
do bieli i czerni czy też kadrowanie.
- uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że:

 jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy, która nigdy wcześniej nie była publikowana, 
 ma zgodę osób trzecich, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej.

2b. Praca artystyczna może być wykonana techniką dowolną (np. farby, mazaki, kredki, wydzieranka,
grafika komputerowa, itp.), format A4 lub A3. 
3. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:

 I Etap – na szczeblu komend powiatowych / miejskich – podczas którego spośród nadesłanych
prac wybranych zostanie łącznie 10 prac finałowych (fotografia i prace artystyczne) z każdej
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kategorii  wiekowej.  O  wyborze  zadecyduje  komisja  konkursowa  złożona  z  czterech
przedstawicieli komend powiatowych / miejskich.

 II Etap – na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – podczas którego spośród
zgłoszonych prac finałowych wybrani zostaną laureaci konkurs. O wyborze zadecyduje komisja
konkursu składająca się z czterech osób. W skład komisji będą wchodzić funkcjonariusz oraz
pracownik  Wydziału  Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej  Policji  w Szczecinie  oraz
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

4.  Uczestnik  z  chwilą  przesłania  zgłoszenia  udziału  w  konkursie  i  przyjęcia  prac/y  do  udziału
w  konkursie  przekazuje  Organizatorowi  prawa  autorskie  do  prac/y  z  możliwością  dalszego  ich
wykorzystania  do  promocji  zawodu  policjanta  wraz  z  podaniem danych  osobowych  autora  (imię,
nazwisko) we wszystkich mediach oraz bez ograniczeń terytorialnych i czasowych bez wynagrodzenia.
5. Każdy uczestnik  może nadesłać po jednej pracy z danej kategorii tj.  jedno zdjęcie i jedną pracę
artystyczną. 
6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
7. Do  każdej  pracy  należy  dołączyć  formularz  zgłoszeniowy podpisany  przez  opiekuna  prawnego
(załącznik nr 1)
8. Prace  należy  przesłać  wraz  z  wypełnionym  formularzem  zgłoszeniowym  na  adres  miejscowej
komendy powiatowej/miejskiej.

§3. Termin

1. Konkurs rozpoczyna się 31 stycznia 2022r. i trwać będzie do 16 lutego 2022r. 
2. Termin zgłoszenia i nadesłania prac/y do konkursu do miejscowej jednostki Komendy Powiatowej
Policji / Komendy Miejskiej Policji upływa w dniu 20 lutego 2022r. 
3.  W  terminie  do 28  lutego  2022r. komendy  powiatowe  /  miejskie  przekażą  prace  finałowe
do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 marca 2022r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu konkursu i jego rozstrzygnięcia.

§4. Nagrody

1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
2. Prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach: fotografia i prace artystyczne, oraz w każdej z tych
kategorii nagrodzone zostaną najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej (trzy najlepsze prace). 
3. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  przyznania  nagród  dodatkowych,  wyróżnień,  nagród
specjalnych.
4. Posiedzenie komisji konkursowej jest niejawne. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przewiduje się
możliwości odwołania od niej.
5. Komisja  konkursowa  oceniać  będzie  tylko  prace  spełniające  warunki  uczestnictwa  określone
w §2, jak również estetykę i pomysłowość, a przede wszystkim zgodność z tematem.
6. Nagrody i dyplomy wręczone zostaną podczas uroczystego spotkania. O terminie i miejscu wszyscy
laureaci  konkursu  zostaną  poinformowani.  Koszty  związane  z  dojazdem i  pobytem podczas  finału
konkursu pokrywa uczestnik. 



W zależności od sytuacji stanu pandemicznego w kraju, decyzję o przesłaniu nagród pocztą na adres
szkoły, podejmie Organizator.
7. Wyniki  konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  Komendy Wojewódzkiej  Policji
w Szczecinie (www.zachodniopomorska.policja.gov.pl) wraz ze wskazaniem szkoły do której uczestnik
uczęszcza. 
8. Organizator Konkursu nie odsyła prac konkursowych przesłanych przez Uczestników.

§5. Postanowienia końcowe

1. Zasady organizacji i sposób zgłaszania uczestnika konkursu określa niniejszy regulamin.
2. Administratorem danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. 
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do odwołania, zmiany lub wydłużenia czasu
trwania konkursu.
4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie konkursowe będzie
naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
5.Informacje  o  zmianach  w  konkursie  będą  przekazywane  uczestnikom  za  pośrednictwem  strony
internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (www.zachodniopomorska.policja.gov.pl).
6. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursowego pozostaje w gestii Organizatora.
7. Koordynatorem konkursu z ramienia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie jest mł. asp. Katarzyna Jędruch. Kontakt w sprawie konkursu jest możliwy pod numerem
telefonu: 47 78 16 037, lub adresem poczty elektronicznej: katarzyna.jedruch@sc.policja.gov.pl.
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