
REGULAMIN KONKURSU 

 

na plakat pod hasłem „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” 

 

 

I. Organizator i cel Konkursu 

 

 § 1. Organizatorem konkursu jest Miasto Łańcut z siedzibą w Łańcucie, Plac 

Sobieskiego 18, zwany dalej Organizatorem. 

 

 § 2. Celem konkursu jest: 

1. Wzrost społecznej świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach 

szczególnie o tej porze roku, gdy szybko zapada zmrok, a elementy odblaskowe dają 

szansę kierowcom na szybszą reakcję i skuteczne hamowanie. 

2. Popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

3. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się przez pieszego po drogach, zarówno 

w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. 

 

 § 3. Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Bądź bezpieczny, bądź widoczny” 

organizowanej przez Burmistrza Miasta Łańcuta i Komendę Powiatową Policji w Łańcucie 

przy współpracy z: Galicją Tomaszek (marka KERNAU), firmą Widamid (Passa Delikatesy 

Asia), Bankiem Spółdzielczym w Łańcucie, PZU, VIPO, Podkarpackim Bankiem 

Spółdzielczym, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łańcucie, firmą Farlak, EDU-CAR 

i firmą FASTER, pod patronatem medialnym: Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów, TV Łańcut, 

Dziennika Supernowości, Gazety Codziennej Nowiny, w terminie od 15 stycznia 2018 r. do 28 

lutego 2018. 

 

II. Założenia organizacyjne 

 

 § 4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 

Miasta Łańcuta.  

  

 § 5. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:     

1. klasy I-III szkół podstawowych, 

2. klasy IV-VII szkół podstawowych, 

3. klasy II-III szkół gimnazjalnych. 

 

III. Warunki udziału w konkursie 

 

 § 6. Prace powinny być związane z tematyką konkursu i nie powinny być wcześniej 

nigdzie prezentowane lub publikowane. Nie powinny brać również udziału w innych 

konkursach. 

 

 § 7. Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania: 

1. Format prac A3, 

2. Prace powinny być wykonane w formie plakatu, w dowolnej, płaskiej technice plastycznej 

– pod warunkiem, że technika wykonania pracy pozwoli bez uszczerbku na jej jakości na 

zeskanowanie lub sfotografowanie pracy, 

3. plakat nie może zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe. 



  

 § 8. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.    

  

 § 9. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora.   

  

 § 10. Każda wykonana praca powinna zawierać :      

1. imię i nazwisko autora,         

2. nazwę i adres szkoły, klasę,   

3. oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa autorskie do wykonanej pracy: 

 

Treść oświadczenia:  

,,Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr i praw osób trzecich, oraz,  

że posiadam pełnię praw autorskich do wykonanej pracy i przenoszę je na Organizatora 

w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadczam, 

że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy na rzecz 

Organizatora na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystanie techniką 

drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we 

wszystkich materiałach promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i 

wprowadzania do obrotu -imię i nazwisko”.  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka danych osobowych 

zawartych w ofercie konkursowej dla potrzeb reklamowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). 

          

 § 11. Zgłoszenia bez wymienionych elementów nie będą brały udziału w konkursie. 

 

 § 12. Prace należy składać osobiście w sekretariacie danej szkoły lub w siedzibie Urzędu 

Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, pok. Nr 9 do dnia 23 lutego 2018 r. Szkoły powinny 

przekazać do Organizatora prace w terminie do dnia 28 lutego 2018r. 

 

 § 13. Wszystkie dostarczone do Urzędu Miasta Łańcuta prace przechodzą na własność 

Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.  

 

 § 14. Złożenie pracy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu. 

 

IV. Laureaci 

 

 § 15. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. 

 

 § 16. Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgonie z następującymi kryteriami: 

1. zgodność przesłania zawartego w pracy z celem konkursu, 

2. wyrazistość przekazu, 

3. pomysłowość, 

4. kreatywność, 

5. zawartość merytoryczna, 

6. oryginalność pracy, itp. 

 



 § 17. Jury dokona oceny prac oraz wybierze po 3 najciekawsze prace uczniów z każdej 

grupy wiekowej do dnia 8 marca 2018 r. 

 

 § 18. Laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkoły do dnia 12 marca 2018 r.  

 

 § 29. Nagrodzone prace będą umieszczone na stronie internetowej www.lancut.pl oraz 

w Łańcuckim Biuletynie Miejskim. 

http://www.lancut.pl/

