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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 „WIDZĘ, SŁYSZĘ, RATUJĘ” 

I. ORGANIZATOR KONKURSU:   
1. Starosta Powiatu Olsztyńskiego, Burmistrz Miasta Biskupiec, Wójt Gminy 

Kolno oraz Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno – 
Wychowawczy w Kruzach. 

2. Konkurs rozpoczyna się 23 września 2019 roku i trwać będzie do 
07 października 2019 roku. 

3. Temat prac konkursowych brzmi „Widzę, słyszę, ratuję”. 
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, szkół 

specjalnych i ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych 
z gminy Biskupiec i Kolno.  
 

II. CELE KONKURSU: 
1. Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego zainteresowania się 

tematyką udzielania pierwszej pomocy. 
2. Skierowanie uwagi na poważny problem jakim jest umiejętność 

udzielania pierwszej pomocy. 
3. Popularyzowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy osobom 

potrzebującym. 
4. Rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży. 
5. Promowanie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych 

jako środka wypowiedzi. 
 

III. PRZEDMIOT KONKURSU: 
1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. 
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie dwustronnej zakładki do książki 

w formie historyjki obrazkowej propagującej umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy osobom potrzebującym. 

3. Zakładkę do książki należy wykonać dowolną techniką, wymiar powinien 
wynosić 20×6 cm, mogą być użyte dowolne płaskie materiały. 
 

IV. KRYTERIA OCENY PRAC: 
 Pomysłowość, 
 Oryginalność ujęcia tematu, 
 Estetyka wykonania pracy, 
 Praca nie będzie oceniana, gdy dotrze do organizatora po terminie, 

będzie uszkodzona, nie będzie zawierała metryczki lub nie będzie 
wykonana zgodnie z podanym wymiarem w Regulaminie. 



V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 
1. Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 

szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczych 

2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: 
• Szkoła Podstawowa klasy I – III, 
• Szkoła Podstawowa klasy IV – VIII, 
• Szkoły specjalne i orew. 

3. Jeden autor może dostarczyć jedną zakładkę. 
4. Do wykonanej pracy należy dopiąć metryczkę (załącznik nr 1) zawierającą 

dane o uczestniku oraz Oświadczenie (załącznik nr 2). 
 

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac konkursowych 

z zachowaniem praw autorskich bez dodatkowego wynagrodzenia. 
2. Prace konkursowe należy przesłać na adres: 

Publiczny Specjalny Katolicki 
Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach 

Kruzy 18 
11 – 311 Kolno 

Z dopiskiem na kopercie „Widzę, Słyszę, Ratuję” 
3. Termin nadesłania prac mija z dniem 07 października 2019r. 
4. Decyduje data stempla pocztowego. 
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 
6. Komisja konkursowa wybierze spośród nagrodzonych prac te, które 

wykorzysta do przygotowania zakładek promujących. 
7.  Na zakładkach autorzy będą wymienieni z imienia i nazwiska. 
8. Rozstrzygnięcie konkursu przez powołaną komisję odbędzie się 

11 października 2019 r. 
9. Ogłoszenie wyników i wystawa prac połączona z oficjalnym wręczeniem 

dyplomów oraz nagród odbędzie się podczas Europejskiego Dnia 
Przywracania Akcji Serca 16 października w Miejska Sala Sportowa w 
Biskupcu.  

Wszystkim uczestnikom życzymy 
oryginalnych pomysłów i sukcesów 

w konkursie. 
 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: 
Joanna Gaj (665 399 730) oraz Elwira Woelki – Piskorz (508 263 587) 
 



 
Załącznik nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

 
DANE OSOBOWE 

 
1. Imię i nazwisko ucznia 

 
 

2. Nazwa i adres szkoły 
 

 

3. Kategoria i klasa (wiek) 
 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna 
 

 

5. Numer telefonu nauczyciela/opiekuna 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam 
zgodę na umieszczanie danych osobowych, wizerunku oraz prac konkursowych 
mojego dziecka zarejestrowanych podczas konkursu plastycznego „Widzę, 
Słyszę, Ratuję” zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Biskupiec oraz 
Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno – Wychowawczy w Kruzach 
na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu społecznościowym Facebook. 
 
 

 
Imię i nazwisko ucznia 

 
 

 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
zgłaszającego pracę 

dziecka 

 
Czytelny podpis 

Rodziców/opiekunów 
prawnych 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
Miejscowość, data 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 


