
Wojewódzki konkurs na plakat w ramach 

kampanii „Reagując – Ratujesz” 

 

§ 1 

Organizator: 

1. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. 

2. KMP/KPP woj. Świętokrzyskiego. 

 

§ 2 

Cel konkursu: 

1. Uświadomienie jak wielkie i nieodwracalne mogą być konsekwencje jazdy pod 

wpływem alkoholu.  

1. Ograniczenie liczby kierowców decydujących się na jazdę pod wpływem alkoholu.  

2. Zmian społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierujących.  

3. Wzmocnienie postawy krytycznej pasażerów pojazdów, w których kierowca wzbudza 

wątpliwości co do stanu trzeźwości.  

4. Uświadomienie konsekwencji zdrowotnych dla osób nadużywających alkohol. 

5. Uświadomienie konsekwencji prawnych społecznych osobom, które kierując po 

wpływem alkoholu zostaną zatrzymani, bądź osobom, które w stanie nietrzeźwości 

spowodują wypadek. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich z województwa świętokrzyskiego. 

 

§ 4 

Wymagania  

1. Praca musi zostać przygotowana samodzielnie przez ucznia szkoły średniej. 

2. Musi być zgoda z tematem. 

3. Plakat może zostać przygotowany dowolną techniką. 

4.   Każda praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, klasa, miejscowość, 

opiekun merytoryczny, zgoda opiekunów. 

 

§ 5 



Etapy konkursu 

1. Termin przesyłania prac konkursowych lub dostarczenia ich osobiście do KMP/KPP 

woj. świętokrzyskiego to 20 październik 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

2. Z prac przesłanych/dostarczonych do KMP/KPP woj. świętokrzyskiego policjanci 

wybierają trzy zwycięskie i przesyłają je do dnia 27.10.2019 r. do WRD KWP                                    

w Kielcach. 

3. Z przesłanych prac przez KMP/KPP woj. świętokrzyskiego policjanci z WRD KWP                     

w Kielcach wybiorą zwycięzców. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną 

poinformowani telefonicznie lub za pomocą wiadomości email w terminie późniejszym.   

4. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca w finale wojewódzkim.  

 

§ 6 

Uwagi końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. 

Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji oraz publikacji  łącznie z podaniem 

danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz 

czasopismach.   

3. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem organizatorom 

zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i przetwarzanie danych adresowych 

uczestników, a także nazwisko opiekuna merytorycznego uczestnika  konkursu.  

4. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.  

5. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest 

ostateczna. 

6. Informacje o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone zostaną na stronach 

internetowych KWP/KMP/KPP woj. świętokrzyskiego oraz pod numerami telefonów: 

(41) 349-27-16 oraz (41) 349-27-52. 

Załączniki : 

1. Karta zgłoszenia  uczestnika.  

2. Zgoda uczestnika/opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz przetwarzanie 

danych osobowych 

 

 

 



Sporządził: sierż. szt. Joanna Żelezik  

                 WRD KWP w Kielcach   

 


