
REGULAMIN  KONKURSU  

 

Intencją organizatorów Konkursu jest rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz umiejętności przekazu 

treści przy pomocy techniki fotograficznej i filmowej, a jednocześnie popularyzacja wśród dzieci 

i młodzieży wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu oraz gospodarstwie.   

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Mechnicy-Kamionce – zwana dalej 

„Organizatorem”.  

2. Z organizatorem współpracuje:  

 Urząd Gminy Reńska-Wieś 

 Młodzieżowa Rada Gminy Reńska-Wieś,  

 inne osoby lub instytucje gotowe wspierać organizatorów konkursu, w szczególności osoby 

związane z samorządem terytorialnym i instytucjami ochrony przeciwpożarowej 

i bezpieczeństwa.  

§ 2 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Reńska-Wieś.  

2. W konkursie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.  

3. Konkurs odbywa się z podziałem na 3 grupy wiekowe oraz z odpowiadającym tym grupom 

zróżnicowaniem przedmiotu prac konkursowych:  

– dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych konkurs organizowany jest pod hasłem „Zagrożenia 

w domu”, zaś przedmiotem konkursu jest praca plastyczna. Praca powinna dotyczyć konkretnych 

sytuacji życia codziennego w domu, w których wystąpić może zagrożenie pożarem lub 

właściwego postępowania w przypadku pożaru; praca wykonana w formie rysunku w formacie 

A3 (297 mm x 420 mm).  

– dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych konkurs organizowany jest pod hasłem „Wiem jak 

użyć - apteczka pierwszej pomocy”, zaś przedmiotem konkursu jest praca fotograficzna. Praca 

musi składać się z jednej fotografii, na której zaprezentowane zostanie prawidłowe użycie 

apteczki pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia. Fotografia nie może przekraczać formatu A4 

(bez oprawy).  

– dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs jest organizowany pod hasłem „Jakie 

zagrożenia niosą ze sobą żniwa?”, zaś jego przedmiotem jest filmik edukacyjny. Materiał filmowy 

może być nagrany kamerą, w tym kamerą telefonu komórkowego lub smartfonu. W filmie 

konkursowym nie mogą występować bohaterowie stworzeni przez innych autorów, występujący 

wcześniej w jakichkolwiek nagraniach filmowych, telewizyjnych lub publikowanych w internecie 

lub innych dziełach.  

§ 3 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie kwestionariusza zgłoszeniowego, załącznik nr 1, na adres     

mailowy rescurol@interia.eu celem otrzymania numeru konkursowego oraz oświadczenia,  

stanowiącego załącznik nr 2. 

3. Prace należy nazwać otrzymanym numerem konkursowym oraz wgrać na dysk internetowy: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_NdnHFEN4MY3CsB8Y_kcr51bJsSs2koY?usp=sharing 

4. Prace plastyczne należy dostarczyć do remizy OSP Mechnica-Kamionka, ul. Młyńska 13 

Mechnica, w terminie 30 maja 2021 r. o godz. 12:00 lub wgrać skan pracy zgodnie z instrukcją 

przedstawioną w pkt. 3 

mailto:rescurol@interia.eu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1_NdnHFEN4MY3CsB8Y_kcr51bJsSs2koY%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR0_UNljxnxfFd9fpDVVQ2BNKDt2AAA1_464g9EwVJ1crETaQgeaO9DwT_o&h=AT1UYCelYOR46xA-Xh0-CrkuMUZ03fAqMbE0xWliNvnB11AdLzzOBmp22cCg9DOkRS6AmsQkMgHOPK00-hwCU05h1XmR6TIudiqBr6U3KbQNCZVW_EinALAORjC-A182GiXrgw


 

5. Prace przedstawione w konkursie:  

– muszą mieć charakter autorski – być efektem twórczości dziecka, nie mogą też naruszać praw 

autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich;  

– nie mogą być nagrodzone wcześniej w innych konkursach, poza konkursami 

wewnątrzszkolnymi. 

§ 4 

1. Informacje o konkursie są publikowane na funpage’u Facebook OSP Mechnica-Kamionka 

(https://www.facebook.com/OSP-KSRG-Mechnica-Kamionka-1733198950094033/) 

oraz na stronie internetowej jednostki http://osp.mechnica-kamionka.pl/.  

    Informacje mogą być kopiowane na inne strony internetowe.  

§ 5 

1. Liczba uczestników konkursu jest nieograniczona.   

2. Udział w konkursie jest indywidualny.  

3. Dopuszcza się udział zespołów 2 osobowych w kategorii filmików edukacyjnych. 

§ 6 

1. Prace powinny być załadowane na dysk do dnia 31 maja 2021 r.  

§ 7 

1. Organizator nie będzie podejmował działań mających na celu zwrot nadesłanych prac 

uczestnikom konkursu, ani pokrywał kosztów takich działań, nie będzie również przechowywał 

prac po upływie terminu, o którym mowa w ust.3.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej 

lub całościowej publikacji bez wynagrodzenia.  

3. Prace, które nie zostaną przez organizatora przekazane osobom trzecim, mogą być odebrane 

przez uczestników w ciągu 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po upływie tego 

terminu, prace nieodebrane mogą być komisyjnie zniszczone.  

4. Przesłanie pracy konkursowej jest traktowane jako deklaracja udziału w konkursie, oznacza też 

wyrażenie przez pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego, zgody na jej nieodpłatną 

publikację.  

5. Przesłanie oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego, o zapoznaniu się 

z regulaminem konkursu i zgodzie na udział w konkursie na zasadach określonych w tym 

regulaminie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.  

6. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie funpage’u Facebook OSP Mechnica- 

Kamionka i/lub stronie internetowej organizatora. 

7. Dopuszcza się możliwość publikowania prac konkursowych w serwisach internetowych 

współorganizatorów. 

§ 8 

1. Konkurs składa się z jednego etapu.  

§ 9 

2. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: czytelność nawiązania 

do tematu konkursu i sposób jego przedstawienia, oryginalność, samodzielność, a także 

staranność wykonania pracy i stopień opanowania danej techniki przekazu.  

https://www.facebook.com/OSP-KSRG-Mechnica-Kamionka-1733198950094033/


3. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora oraz podane do publicznej 

wiadomości za pomocą metod opisanych w § 4.  

4. Jury wybiera jedną prace, w każdej kategorii wiekowej.  

5. Organizator przewiduje wyróżnienie publiczności  jednej pracy w każdej kategorii wiekowej 

na podstawie największej ilości otrzymanych polubień pracy opublikowanej na funpage’u 

Facebook OSP Mechnica-Kamionka. 

 

§ 10 

1. Laureaci konkursu wybrani przez jury otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

2. Laureaci konkursu wybrani przez publiczność otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

§11 

Interpretacja postanowień regulaminu należy do organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do regulaminu Konkursu 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Przedmiot konkursu (niepotrzebne skreślić): 

 „Zagrożenia w domu” 

 „Wiem jak użyć - apteczka pierwszej pomocy” 

 „Jakie zagrożenia niosą ze sobą żniwa?” 

 

2. Dane uczestnika/ów biorącego/ych udział w konkursie: 

Lp. Imię i nazwisko Wiek Miejscowość 

1    

2    

  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuje warunki nim 

zawarte.  

  

 

  ….................................... 

 (podpis pełnoletniego uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) 



Załącznik nr 2 

do regulaminu Konkursu 

 

 

 

 

Oświadczenie

  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu organizowanym przez jednostkę 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechnicy-Kamionce.  

Wyrażam zgodę na udział (udział mojego dziecka/podopiecznego) w konkursie na zasadach 

określonych w tym regulaminie, przetwarzanie moich (mojego dziecka/podopiecznego) danych 

osobowych i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz na publikację pracy 

konkursowej z podaniem imienia i nazwiska autora.  

 

 

 

  ............................................ 

  (podpis pełnoletniego uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

                                                
 Składają pełnoletni uczestnicy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie (wybrać 

właściwe, a niepotrzebne skreślić); w przypadku braku zgody na publikację wizerunku należy skreślić odpowiedni 

fragment oświadczenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana do udziału w konkursie. 


