REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO - BRD
„JESTEM BEZPIECZNYM UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO”

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni.
CEL KONKURSU
Konkurs ma na celu:
• rozwijanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
• promowanie bezpieczeństwa i dobrych praktyk na drodze
• utrwalanie zasad poruszania się na rowerze, hulajnodze lub jako pieszy, poznanych na lekcji
techniki
• motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs plastyczny - BRD „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” skierowany jest
do uczniów klas IV -VII naszej szkoły.
PRACA KONKURSOWA I TEMAT PRACY
Tematem pracy konkursowej jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Praca plastyczna ma
przedstawiać dobre praktyki zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Praca może też
ostrzegać przed złymi zachowaniami na drodze, które zwiększają ryzyko wypadku.
Praca konkursowa powinna mieć następujący format od A3 ( 297mm x 420mm ) do A2
(420mm x 594 mm).
• forma - plakat informujący lub ostrzegający
• praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką ( farby, ołówek, pastele, techniki
mieszane, kolaż)
• na odwrocie pracy powinna być informacja zawierająca imię i nazwisko twórcy oraz klasa.
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ZGŁASZANIE PRAC
Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie pracy plastycznej do nauczyciela
plastyki koordynującego konkurs - Bożeny Kamińskiej
Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że
zgłoszona praca plastyczna została wykonana osobiście przez uczestnika i nie jest kopiują
pracy wykonanej przez inną osobę.
Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi
zgody na umieszczenie i eksponowanie prac na stronie internetowej, w publikacjach i
wystawach organizowanych przez Szkołę podstawową nr 16 w Gdyni.
Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą do 10 listopada 2021 r.
Komisja Konkursowa dokonuje oceny biorąc pod uwagę wartość artystyczną,
pomysłowość, estetykę wykonania, zgodność z tematem. .Spośród złożonych prac
plastycznych komisja wybierze 3 najlepsze prace. Zwycięscy konkursu otrzymają dyplomy
pamiątkowe i nagrody.

ORGANIZATOR:
Bożena Kamińska

KONKURS PLASTYCZNY - BRD
„JESTEM BEZPIECZNYM UCZESTNIKIEM
RUCHU DROGOWEGO”
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
obchodzony jest od 1993 roku. W 2005 roku
Zgromadzenie Ogólne ONZ wydało rezolucję, w której
przyjęto, iż każdego roku w trzecią niedzielę
listopada wspominać będziemy ofiary wypadków
drogowych.
W tym roku Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
przypada 21 listopada.

KONKURS SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW KLAS IV –
VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W GDYNI
TERMIN SKŁADANIA PRAC: 10 LISTOPAD 2021 R.

