Regulamin szkolnego konkursu
plastycznego

„ Numer alarmowy: 112”
Cel konkursu:
Głównym celem konkursu to popularyzacja wiedzy na temat numeru alarmowego 112 przez
dotarcie do jak największej ilości dzieci w szkole. Priorytetem jest podkreślenie ogromnej roli
numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska. W trosce o
bezpieczeństwo ludzi ważne jest, aby przypominać o istnieniu 112 oraz uświadamiać, kiedy i
w jaki sposób należy z niego korzystać. Konkurs zwraca także uwagę na naukę właściwych
reakcji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska i kształtowanie
odpowiednich zachowań dzieci w obliczu nagłych zdarzeń

Uczestnicy:
Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów klas II-III.
Zadanie uczestników:
Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej w formie plakatu promującego
znajomość i mądre wykorzystywanie numeru alarmowego 112. W kategorii klas II-III plakat
powinien zawierać samodzielnie ułożone hasło informujące o przeznaczeniu numeru 112

Warunki konkursu:
1. Każda praca plastyczna powinna zostać wykonana w formie plakatu, w kategorii klas II-III
plakat powinien zawierać hasło promujące numer alarmowy 112.
2. Technika pracy: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż.
3. Format: A3
4. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas II-III. Prace powinny zostać dostarczone za
pośrednictwem wychowawcy. Prace należy składać w terminie do 5 lutego 2017 r.

6. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie kartki
Ocena prac:
Ocena prac będzie przeprowadzona przez komisję z zespołu BRD. Zadaniem komisji będzie
wybór 3 najlepszych prac, w różnych kategoriach wiekowych, którym przyznane zostaną
miejsca I-III oraz wyróżnienie plakatów, biorąc pod uwagę zgodność z tematem i estetykę
pracy.

Ogłoszenie wyników konkursu:
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu, kiedy odbędzie się Akademia z okazji Dnia
Europejskiego Numeru Alarmowego
Ponadto opiekunowie zwycięzców konkursu (I, II oraz III miejsce) oraz osób wyróżnionych
zostaną poinformowani.

Nagrody:
Organizator konkursu zapewnia nagrody rzeczowe dla autorów 3 najlepszych prac.
Organizator:
Organizatorem konkursu jest Zespół BRD: Monika Orzechowska, Lidia Michalska, Anna Russ, Edyta
Sadowska, Anna Wójcicka.

