
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 PLASTYCZNEGO 

„BĄDŹ WIDOCZNY - BĄDŹ BEZPIECZNY” 

 

I. ORGANIATOR KONKURSU: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 

II. TEMAT KONKURSU: 

Motywem przewodnim jest zilustrowanie odblasku jako elementu zapewniającego 

bezpieczeństwo uczestnikowi ruchu drogowego w obrębie drogi, na której się znajduje. Istotne 

jest, aby odblaskowy element stanowił nieodzowną część wykonanej pracy. 

III. CZAS REALIZACJI: 

Konkurs rozpoczyna się 01 marca 2021 roku.  

Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2021 roku.   

IV. ADRESACI KONKURSU:  

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 9 lat, tj. uczniowie klas I –III szkoły 

podstawowej. 

V. CEL KONKURSU: 

Uświadomienie najmłodszym, że noszenie odblasków jest słuszne i niezwykle ważne. Dzięki 

odblaskom piesi i rowerzyści zwiększają swoją widoczność na drodze po zmierzchu  

i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W ten sposób można uniknąć wypadków 

drogowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia. 

VI. TECHNIKA WYKONANIA: 

1. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką malarską, rysunkową,  

czy plastyczną, z wyłączeniem prac wykonanych za pomocą grafiki komputerowej. 

2. Format pracy: A3, na kartce z bloku technicznego (twardej). 

  



 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Praca musi być: 

 zgodna z tematem przewodnim konkursu, 

 wykonana samodzielnie i starannie, 

 dostarczona bez zagnieceń, 

2. Jedno dziecko może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę. 

3. Na odwrocie pracy należy wpisać dane autora, tj: imię, nazwisko, wiek, dane szkoły i klasy, 

do której uczęszcza. 

4. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, podpisanego przez 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka, oświadczenia - według wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu - o wyrażeniu zgody na: 

 przetwarzanie danych osobowych, 

 rozpowszechnianie wizerunku, 

 publikację pracy plastycznej. 

VIII. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy 

dostarczyć/przesłać do dnia 31marca 2021 roku na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

ul. Podmiejska 18,  

66-400 Gorzów Wlkp. 

z dopiskiem: „Konkurs plastyczny” 

IX. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY: 

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 08 kwietnia br. 

2. Wygrywają prace, które na facebookowym profilu Ośrodka uzyskają największą liczbę 

polubień. 

3. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej WORD Gorzów Wlkp. 

4. Nagrody otrzymają autorzy trzech najbardziej popularnych prac. 

5. Drobne upominki otrzymają także wszyscy uczniowie klas, do których uczęszczają 

zwycięzcy. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Beata Dudkiewicz kontakt: tel. kom. 607 908 209   

e-mail: brd@wordgorzow.pl 


