
REGULAMIN GMINNYCH ELIMINACJI 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” 

 
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce 

 
 I. Organizatorzy konkursu: 
-  Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie, 
- Zespół Placówek Oświatowych w Dysie / Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie           
konkursu: Iwona Domownik 
 
II. Tematyka: 
Udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczych,        
zwalczanie klęsk żywiołowych oraz historia pożarnictwa. 
 
III. Cele konkursu: 
Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową,          
tradycjami środowisk strażackich oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Ponadto celem         
gminnego etapu jest wyłonienie po pięć finałowych prac z każdej grupy wiekowej i             
przekazanie ich do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw          
Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie. Przekazane prace wezmą udział w          
konkursie na etapie powiatowym. 
 
IV. 
Etapy Konkursu: 
I – eliminacje szkolne - do 22 listopada 2019 r., 
II - eliminacje gminne – do 29 listopada 2019 r., 
III – eliminacje powiatowe – do 31 grudnia 2019 r., 
IV – eliminacje wojewódzkie – do 31 stycznia 2020 r., 
V – eliminacje centralne – do 31 marca 2020 r. 
 
Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie www.zosprp.pl w zakładce         
Regulaminy/Konkurs plastyczny. 
 
V. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
Konkurs prowadzony jest w czterech grupach wiekowych: 

I grupa – przedszkola 
II grupa – szkoły podstawowe klasy I – III 
III grupa – szkoły podstawowe klasy IV – VI 
IV grupa - szkoły podstawowe klasy VII - VIII 

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki (format A4, A3),            
tkactwa, rzeźby, metaloplastyki (nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych -          
makiety). Każdy uczestnik konkursu może złożyć do 5 samodzielnie wykonanych prac           
plastycznych zgodnych z tematem konkursu do wyznaczonego nauczyciela –         
koordynatora konkursu w danej szkole najpóźniej do dnia 22 listopada 2019 r. Komisja na              
etapie szkolnym dokonuje oceny prac i przekazuje max. 5 najlepszych prac z każdej             
kategorii do biblioteki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie w           
nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2019 r. do godz. 12.00. Do każdej pracy             
powinna być dołączona (przyklejona na rewersie pracy konkursowej) - czytelnie          
wypełniona „Metryczka pracy” stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. Praca         

http://www.zosprp.pl/


konkursowa bez dołączonej - kompletnie wypełnionej metryczki nie będzie brana pod           
uwagę przez komisję konkursową.  
Komisja szkolna wypełnia i dołącza tabelę zbiorczą. 
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VI. Jury 
 
Oceny prac konkursowych dokona Gminna Komisja powołana przez organizatorów         
konkursu. Komisja Konkursowa oceniając prace plastyczne będzie brała pod uwagę          
walory artystyczne i merytoryczne zgłoszonych prac, a w szczególności: 

zgodność z tematem, 
jakość i estetykę wykonania, 
poziom artystyczny, 
oryginalność 
samodzielność wykonania pracy. 

Lista laureatów oraz termin rozdania nagród zostanie podany na stronie internetowej ZPO            
w Dysie . 
 

Zał. nr 1 do Regulaminu 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Zapobiegajmy Pożarom” 
 

 
 
 

  

IMIĘ I NAZWISKO WIEK KLASA 
 
 
 
DOKŁADNY ADRES 
 
   
WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 
 
 
 
 
NAZWA I ADRES  PLACÓWKI  NAUKI  LUB  PRACY (SZKOŁA) 
 
 
TYTUŁ PRACY 
 
 
 

 

ROK  POWSTANIA TECHNIKA PRACY 
 
 
 
OPIEKUN (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY) 
 

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
 
 
 
 

 
 

PODPIS UCZESTNIKA PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 
(w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 


