
REGULAMIN  KONKURSU  

„Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień” 
 

Intencją organizatorów Konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień” jest rozwijanie 

uzdolnień plastycznych oraz umiejętności przekazu treści przy pomocy techniki filmowej a 

jednocześnie popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpieczeństwa 

pożarowego.  

 

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu jest Senacki Zespół Strażaków – zwany dalej „Zespołem”.  

2. Z organizatorem współpracują:  

1) senatorowie, którzy zadeklarowali chęć organizacji konkursu – zwani dalej 

„parlamentarzystami”,  

2) pracownicy biur parlamentarnych, o których mowa w pkt 1,   

3) pracownicy tych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek 

opiekuńczych, które zadeklarowały udział w konkursie,  

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

osoby związane z samorządem terytorialnym i instytucjami ochrony przeciwpożarowej.  

 

§ 2. 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.  

2. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 

podopieczni placówek opiekuńczych, zwani dalej „uczestnikami”. Szkoły i placówki 

opiekuńcze, których uczniowie lub podopieczni uczestniczą w konkursie, zwane są dalej 

„placówkami”.  

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

zróżnicowaniem przedmiotu prac konkursowych:  

 

 

– dla uczniów  szkół podstawowych  konkurs  organizowany jest  pod 

hasłem  „Strażak i ja”,  

    zaś przedmiotem konkursu są prace plastyczne. Prace powinny 

dotyczyć konkretnych sytuacji życia codziennego, w których wystąpić 

może zagrożenie pożarem lub właściwego postępowania w przypadku 

pożaru; mogą być one wykonane w dowolnej formie; prace 

dwuwymiarowe np. w technice malarskiej, rysunku, grafiki, kolażu, 



wyklejanki, a prace przestrzenne – rzeźby, instalacji. Prace 

dwuwymiarowe nie powinny przekraczać formatu A3 (297 mm x 420 

mm).  

 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

 

§ 3. 

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.  

§ 5. 

1. Placówka, zainteresowana udziałem jej uczniów lub podopiecznych w konkursie, przesyła 

do  

10 listopada 2017 r. do wybranego biura parlamentarzysty zgłoszenie na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.  

2. Liczba uczestników konkursu z danej placówki nie jest ograniczona. Niezależnie od liczby 

uczestników każda placówka może wysłać tylko jedno zgłoszenie, wyłącznie do jednego 

biura parlamentarzysty.  

§ 8. 

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego.  

§ 9.  

W obu etapach 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.  


