
R E G U L A M I N
K O N K U R S U  

I. ORGANIZATOR

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ W KIELCACH

II. CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest wyłonienie wyróżniających się tekstów literackich dla dzieci, które zostaną 
wykorzystane podczas zajęć profilaktycznych. Organizator wykonana książkę edukacyjną
z wybranymi  opowiadaniami, która będzie  zawierać wskazówki dla młodego pokolenia 
Jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest przeznaczony dla*:
•Uczniowie szkół podstawowych
•Uczniowie szkół gimnazjalnych
•Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

IV. ZADANIE KONKUROWE

1.Przedmiotem konkursu jest napisanie fikcyjnego opowiadania/bajki profilaktycznej dla dzieci, 
którego tematem będą wydarzenia związane z szeroko  pojętym bezpieczeństwem dzieci
i młodzieży tj.: 

BEZPIECZEŃSTWO NA PODWÓRKU LUB W DOMU:
np. na placu zabaw, obcymi zwierzętami, niebezpieczne znaleziska, nieznane owoce

np. korzystanie z prądu, gazu, wody, kontaktu z lekarstwami, niebezpiecznymi przedmiotami
np. przedmioty ostre, gorące, detergenty, fajerwerki itp. 

BEZPIECZEŃSTWO W KONTAKTACH Z OSOBAMI NIEZNAJOMYMI:
np. otwieranie drzwi nieznajomym, rozmawianie z nimi, udzielanie informacji o sobie i bliskich, 
wsiadanie z obcymi do samochodu, przyjmowanie podarunków, powiadamianie służb ratunkowych
w sytuacji zagrożenia itp. 

BEZPIECZNE WAKACJE LUB FERIE
np. bezpieczeństwo nad wodą, w górach, na wsi, w mieście itp. 
np. bezpieczna zabawa na lodzie, zjeżdżanie w pobliżu ulicy, zbiornika wodnego, 
rzucanie śnieżkami, jazda na nartach, sankach itd. 



1. Przedmiotem konkursu jest napisanie  autorskiego opowiadania/bajki  dla dzieci o tematyce 
związanej z wyżej wymienionymi zadaniami konkursowymi.
2. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń, który prześle lub złoży opowiadanie odpowiadające 
wymogom niniejszego Regulaminu. 
3. Prace nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie podlegają ocenie. 
4. Konkurs ma charakter otwarty.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień 
niniejszego Regulaminu. 
6. Opowiadanie konkursowe powinny być wykonywane indywidualnie, grupowo, rodzinnie,
a każdy uczestnik/grupa może do Konkursu zgłosić dowolną liczbę prac.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM:
np. przechodzenie na drugą stronę jezdni, poruszanie się środkami transportu, 
użytkowanie pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, zabawa przy ulicy, podstawowe 
znaki drogowe itp. 

BEZPIECZNY INTERNET
Np.. Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu: osoba obca, szanowanie praw autorskich, 
publikacja zdjęć , filmików, stalking, uświadomienie zagrożeń jakie wiążą się z tym środkiem 
komunikacji, 

AGRESJA /PRZEMOC
np. wyposażenie młodzieży w postawę wolną od przemocy i agresji, zwiększenie reagowania 
na stosowanie przemocy, pomoc w sytuacjach zagrożeń.

EKOLOGIA
np. Segregacja odpadów, spalanie odpadów, zaśmiecony teren leśny, odpady niebezpieczne co 
z nimi zrobić?

KTO MNIE CHRONI I POMAGA
np. dotycząca służb, które pomagają mieszkańcom, zajmującym się porządkiem publicznym, 
ratujących życie i zdrowie
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1.Organizator zastrzega, że opowiadanie/bajka musi być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym,
wczesnoszkolnym, szkolnym.

2. Organizator nie dopuści do Konkursu opowiadania, która zawiera treści zagrażające moralnemu
rozwojowi małoletnich. 
3. Utwór musi  zostać nadesłany w języku polskim. 
4. Nadesłane prace ocenia Komisja Konkursowa według przykładowych kryteriów: 
ciekawy, oryginalny pomysł, poprawność stylistyczna i językowa i wyrazisty morał.

V. WYTCZNE DOTYCZACE UTWORÓW LITERACKICH



7.Jeden uczestnik/grupa  może przedstawić kilka opowiadań, także jedno opowiadanie może 
tworzyć kilka osób (max 3) (np. rodzice z dziećmi). 
8. Do udziału w Konkursie dopuszcza się prace dotychczas niepublikowane. 
9. Opowiadanie nie powinno przekraczać 2 stron  A4 (czcionka Times New Roman 12

interlinia 1,5)
10. Opowiadania zostaną sprawdzone i ocenione przez nauczycieli języka polskiego. 
11. Ocenie podlegać będzie treść opowiadania, zgodność z tematem oraz poprawność 
ortograficzna i językowa.
12. Każda składana na Konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą:

Tytuł pracy
imię, nazwisko, wiek, klasę/grupę autora
nazwę i adres placówki
imię i nazwisko nauczyciela (rodzica), pod kierunkiem którego praca powstała (1 osoba 
koordynuje powstanie 1 pracy podopiecznego) 

13.Prace nie opisane nie podlegają ocenie.
Termin składania prac mija z dniem 20 kwietnia 2017r. Prace złożone po terminie nie 
podlegają ocenie. 
14. Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
15. Przystąpienie do Konkursu wiąże się z zaakceptowaniem jego warunków.

VII. TERMIN I WARUNKI NADSYŁANIA PRAC:

1. Prace z dopiskiem Konkurs FORUM ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA MŁODYCH można przesłać 
drogą pocztową, składać osobiście lub emailem pod adresem Organizatora:

Komenda Straży Miejskiej w Kielcach 
ul. Ogrodowa 3 B, 

25-024 Kielce. 
email: smprofilaktyka986@o2.pl

wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)

2.Nadesłane na konkurs prace powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem 
FORUM ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA MŁODYCH oraz danymi osobowymi imię i nazwisko,  
adres szkoły.
W przypadku gdy jedna osoba zgłasza do konkursu więcej niż jedną pracę, każda z nich 
powinna znaleźć się w osobnej kopercie.
Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić i dostarczyć w kopercie wraz z pracą arkusz  
zgłoszeniowy  (załącznik nr 1) oraz zgodę rodziców w przypadku nieletniego. W przypadku 
nadesłania prac grupowych każdy z członków grupy wypełnia kartę zgłoszeniową.
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VIII. OCENA PRAC, NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:

1.Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu miasta Kielce,  w podziale na kategorie:

KAT. I: klasy I-III Szkoły Podstawowe
KAT.II: Kl. IV-VI Szkoły Podstawowe
KAT. III: kl. I-III Szkoły Gimnazjalne
KAT. IV: Szkoły Ponadgimnazjalne
2. Nagrody:
W konkursie  wyłonione zostanie  miejsce I – III w każdej kategorii wiekowej oraz  wyróżnienia      

specjalne. 
3. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana

przez Komendanta Straży Miejskiej.
4. Z obrad Komisji sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji,

który przechowywany będzie w siedzibie Organizatora Konkursu.
5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla         

autorów prac nienagrodzonych. 
6. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie uzgodnionym

przez Organizatora, o czym zostaną poinformowani zainteresowani.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich

odwołanie.
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IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do
bezpłatnej

prezentacji i publikacji – przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe,
internetowe) będą umieszczone dane autora wraz z adresem szkoły.

2.Autorzy prac konkursowych przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania 
swoich prac w celach promocyjnych.
3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich – w tym 
praw autorskich.
4. Prace przedstawiane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie dotychczas
niepublikowanymi, w tym na innych konkursach.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane 
wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach
promocyjnych.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania opowiadań dla potrzeb Konkursu
i promocji Straży Miejskiej. 
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7. Organizatorzy Konkursu nabywają prawo własności do egzemplarzy prac konkursowych. 
Wybrane prace zostaną wydane w formie książeczki adresowanej do najmłodszych mieszkańców 
miasta Kielce. 
8. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych 
warunków w tym zakresie przeniesienie na Organizatorów Konkursu praw autorskich do pracy
konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy, wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi 
- technikami, a w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
- techniką cyfrową, nanoszenia poprawek.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin Konkursu dostępny jest w placówce szkolnej (u wychowawcy klasy/pedagoga/dyrekcji) 
oraz na stronie internetowej Organizatora.
2. Ogłoszenie wyników wraz z podsumowaniem z Konkursu nastąpi na stronie
internetowej Organizatora(www.strazmiejska.kielce.pl) oraz w lokalnych mediach, 

w terminie po oficjalnej gali finałowej Konkursu. Nagrody nie odebrane podczas Finału Konkursu 
przepadają na rzecz Organizatora. 

Wszelkich informacji dodatkowych udziela koordynator ds. profilaktyki Komendy Straży Miejskiej 
w Kielcach pod numerem telefonu: 41 348 29 18, tel. kom. 664 366 961,
email: smprofilaktyka986@o2.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym 
umówieniu na spotkanie. 

Komenda Straży Miejskiej w Kielcach

zaprasza do udziału w Konkursie.

http://www.strazmiejska.kielce.pl/
mailto:smprofilaktyka986@o2.pl

