
REGULAMIN 
KONKURSU POD HASŁEM „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ STRAś GMINNĄ W KĘSOWIE DLA SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY KĘSOWO 

 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

Konkurs pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły” zwany dalej Konkursem organizowany jest  
z inicjatywy StraŜy Gminnej w Kęsowie, Posterunku Policji w Kęsowie, Wójta Gminy Kęsowo, 
Zespołu Szkół w śalnie dla uczniów z terenu Gminy Kęsowo. 
 
Konkurs został podzielony na poszczególne grupy wiekowe: 
I grupa wiekowa – uczniowie klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej 
II grupa wiekowa – uczniowie klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej 
III grupa wiekowa – uczniowie klas gimnazjalnych.  
 
Po przeprowadzeniu Konkursu następuje ogłoszenie wyników i uroczyste jego zakończenie  oraz 
wręczenie nagród laureatom konkursu. 
 
II. CELE KONKURSU 
 
Celem Konkursu jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa najmniej chronionych 
jego uczestników tj. dzieci i młodzieŜy szkolnej poprzez:  

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego, 
3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. 
 

III. ORGANIZATORZY KONKURSU 
 

1. Konkurs organizowany jest wspólnie przez: StraŜ Gminną w Kęsowie, Posterunek Policji 
w Kęsowie Wójta Gminy Kęsowo oraz Zespół Szkół w śalnie. 

 
IV. UCZESTNICY KONKURSU 
 
Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z 
terenu Gminy Kęsowo. 
 
V. SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO I FUNKCJA SZKOLNEGO 
KOORDYNATORA KONKURSU.  
 

1. W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą przedstawiciele organów                           
i podmiotów wyszczególnionych w dziale IV. 

2. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest StraŜ Gminna w Kęsowie 



3. Komitet Organizacyjny Konkursu podejmuje decyzje we wszystkich                            
sprawach dotyczących Konkursu, a w szczególności w zakresie                       
zagadnień merytorycznych związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu. 

4. Ustanawia się szkolnych koordynatorów Konkursu dla kaŜdej ze szkół z terenu Gminy 
Kęsowo, których uczniowie mogą brać udział w konkursie w osobach wyznaczonych 
przez dyrektorów placówek. 

 
 
VI. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU – PRACE KONKURSOWE 
 
W zaleŜności od grupy wiekowej uczniowie składają prace konkursowe: 

1. Uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej – wykonują prace plastyczne (plakaty, rysunki, 
komiksy), których tematyką jest „Bezpieczna droga do szkoły” 
2. Uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej – wykonują prace plastyczne (plakaty, rysunki, 
komiksy), których tematyką jest „Bezpieczna droga do szkoły” ponadto uczniowie klas 6 
szkoły podstawowej mogą wykonać prezentację multimedialną 
3. Uczniowie klas  1 – 3 gimnazjum – wykonują prezentację multimedialną, film 
edukacyjny lub prace plastyczne na temat „Bezpieczna droga do szkoły” 

 
UWAGA: Uczeń moŜe do konkursu zgłosić tylko jedną pracę konkursową !!!  
 
VII. TERMINY  I  MIEJSCE PRZEPROWADZENIA  KONKURSU 
 
Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie ustalonym przez organizatora. Ostateczny termin 
dostarczenia prac wyznaczono na: 10 listopada 2011r. Prace naleŜy składać na ręce 
wyznaczonych przez szkoły koordynatorów Konkursu.  
 
VIII. NAGRODY  DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU  
 
Fundatorami nagród dla uczestników Konkursu w tym dla zwycięzców w poszczególnych 
grupach jest StraŜ Gminna w Kęsowie. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

 
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników Konkursu. 
2. Wszelkie zmiany Regulaminu moŜe wprowadzić jedynie Komitet Organizacyjny Konkursu. 
3. Sprawy organizacyjne nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet 

Organizacyjny Konkursu z wyprzedzeniem pozwalającym na dostosowanie się                            
do podjętych ustaleń. 

4. Uczestnicy konkursu przystępujący do konkursu zrzekają się na rzecz organizatora 
nieodpłatnie wszelkich praw autorskich dotyczących przekazywanych prac konkursowych. 

5. W przypadku wykorzystania w Pracy konkursowej wizerunku osoby lub osób warunkiem 
dopuszczenia tej Pracy do konkursu jest pisemna zgoda na dalsze wykorzystanie zawartych 
w pracy wizerunków osoby lub osób przez te osoby w przypadku osób pełnoletnich lub ich 
prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich. Poprzez dalsze wykorzystanie 
rozumie się propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mediach oraz w 
materiałach promocyjnych StraŜy Gminnej w Kęsowie. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
       

 KOMITET ORGANIZACYJNY  


