REGULAMIN KONKURSU LITERACKI"BEZPIECZNE WAKACJE BEZ SMARTFONA" DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady uczestnictwa w konkursie literackim
"BEZPIECZNIE WAKACJE BEZ SMARTFONA" – polegającym na napisaniu własnego utworu literackiego w
wybranej formie (wiersz, opowiadanie, bajka) z przeznaczeniem dla nastoletnich odbiorców.
2. Konkurs organizowany jest przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz Wydział
Ruchu
Drogowego
Komendy
Miejskiej
Policji
w
Częstochowie,
ul. Ks. J. Popiełuszki 5 wspólnie z Urząd Miasta w Częstochowie, Fundacja dla Rozwoju FDR, Zakład Gospodarki
Komunalnej TBS, Radio Fiat, Wodociągi Częstochowskie, KRUS, Tygodnik Katolicki Niedziela.
3. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ich opiekunów i
nauczycieli do zapoznania się z obowiązującymi przepisami oraz do promowania bezpieczeństwa w Internecie oraz
w ruchu drogowym. Inicjatywa ma na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z niebezpiecznych,
ryzykownych zachowań na drodze oraz w sieci. Głównym przesłaniem konkursu jest uzmysłowienie wszystkim
jego uczestnikom, jak niebezpieczne może okazać się korzystanie z telefonu komórkowego w różnych sytuacjach.
§2
ZADANIE KONKURSOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE "BEZPIECZNE
WAKACJE BEZ SMARTFONA"
1. Zadanie konkursowe "BEZPIECZNE WAKACJE BEZ SMARTFONA" polega na napisaniu własnego utworu
literackiego w wybranej formie (wiersz, opowiadanie, bajka) z przeznaczeniem dla nastoletnich odbiorców.
2. Utwór ma promować bezpieczne wakacje bez smartfona. Powinien ukazać zagrożenie jakie niesie ze sobą
bezmyślne, nagminne i ryzykowne używanie telefonu komórkowego podczas podróżowania, pieszych wędrówek,
zabawy czy też prac rolnych.
3. W ramach konkursu zgłaszane mogą być wyłącznie Utwory wcześniej niepublikowane, autorstwa uczestnika
konkursu lub co do których uczestnik posiada wymagane Regulaminem prawa.
4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jeden Utwór napisany samodzielnie.
5. Utwór zgłaszany w ramach konkursu musi spełniać następujące wymogi:
a. Utwór zgłoszony do konkursu został wykonany osobiście przez Autora.
b. Utwór zgłoszony do konkursu nie narusza żadnych praw stron trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw
własności intelektualnej, w tym praw autorskich.
c. Utwór zgłoszony do konkursu, nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami.
d. Utwór napisana w formie wiersza powinien być w formacie A-4 i zawierać od 5 do 10 strof (strofa powinna
składać się z 4 wersów)
e. Utwór napisany w formie opowiadania lub bajki powinien być w formacie A-4 (maksymalnie 1 strona, czcionka
Times New Roman 12, odstęp 1,5).
6. Każdy utwór powinien zawierać wpisane czytelnie następujące informacje:
a. Tytuł pracy, dane Autora (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu,
e-mail).
b. Dane szkoły do której uczęszcza Autor (nazwa, dokładny adres, numer telefonu, e-mail).
c. Imię i nazwisko opiekuna prawnego Autora.
d. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano projekt.
7. Utwory, które wpłyną do Organizatorów po terminie, albo niezgodnie z przyjętymi procedurami nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.

§3
HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU "BEZPIECZNE WAKACJE BEZ SMARTFONA"
1. Utwory powinny być nadsyłane w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2020 r na adres
e-mail: kamil.sowinski@czestochowa.ka.policja.gov.pl
2. Ocena utworów konkursowych nastąpi w terminie do 20 sierpnia 2020 r
3. Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres opiekuna oraz zostaną
zamieszczone na stronie KMP w Częstochowie w terminie do 28 sierpnia 2020 r
4. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu, o którym zwycięzcy
zostaną poinformowani.
§4
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Utwory będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach wiekowych:
a. klasy 1 do 3
b. klasy 4 do 8
2. Kryteria oceny utworów:
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• walory literackie,
• zgodność z tematem, oryginalność i samodzielność,
• wartości artystyczne
• zrozumiały przekaz, przystępność dla adresatów,
3. Dodatkową kategorią pod kątem której będą oceniane utwory literackie są "BEZPIECZNE WAKACJE BEZ
SMARTFONA
W
GOSPODARSTWIE
ROLNYM",
według
opisanych
w §4 pkt. 1 kategorii wiekowych, pkt 2 kryteriów oceny utworów
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
§5
NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są:
a. nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy przygotują zwycięskie utwory,
b. nagrody zostaną wręczone po wcześniejszym ustaleniu terminu.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawo interpretacji postanowień zawartych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzji
w spornych kwestiach zastrzega się dla Organizatorów.
2. Dyrektorzy szkół przystępując do konkursu akceptują postanowienia Regulaminu i wyrażają zgodę na
przechowywanie i przetwarzanie danych kontaktowych szkoły (adres, telefon, e-mail) przez Organizatora
wyłącznie na potrzeby konkursu.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu i jego postanowień przez uczestnika oraz
wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora (Załącznik nr 1).

