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Regulamin konkursu na plakat pod hasłem: 

 

„Nie daj się zniewolić – nie wszystko ma swoją cenę !” 

 

1. Organizatorzy: 

Konkurs organizowany jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.  

Koordynatorzy konkursu: 

 Katarzyna Gromadzka - starszy inspektor Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału 

Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku (tel. 85-670-25-21), e-mail: 

katarzyna.gromadzka@bk.policja.gov.pl  

 Agnieszka Kopacewicz - inspektor Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku (tel. 85-670-28-72),  e-mail: 

agnieszka.kopacewicz@bk.policja.gov.pl  

2. Cele konkursu: 

- popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy w obszarze handlu ludźmi, 

- kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z turystyką krajową 

oraz wyjazdami za granicę; 

- zaktywizowanie młodzieży do utrwalania wiedzy na temat handlu ludźmi.  

 

3. Tematyka konkursu: 

Tematyka konkursu dotyczy zagadnień związanych z handlem ludźmi oraz zagrożeniami jakie niosą 

za sobą następstwa nieprzemyślanych wyjazdów zagranicznych. 

Konkurs polega na stworzeniu plakatu przez ucznia pod nadzorem nauczyciela. 

 

4. Adresaci: 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych woj. 

podlaskiego w wieku 13-17 lat. 

W konkursie jedna osoba wykonuje jeden plakat, nauczyciel koordynuje pracę każdego ucznia.  

W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z jednej szkoły. 

 

5. Wymagania techniczne: 

Plakatem powinien być wykonany dowolną techniką (malarstwo, rysunek), format plakatu  

- w granicach między A3 do B2. 

Do plakatu powinien dołączony być formularz zgłoszenia. 

 

6.  Prawa autorskie: 

Wszystkie materiały użyte do wykonania projektu muszą być zgodne z ustawą z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83  

z późniejszymi zmianami). 

Organizator konkursu może odmówić przyznania nagrody za projekt, który został w całości lub 

częściowo skopiowany. 

Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób 

trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. 

Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestników konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz 

organizatorów konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym 

Regulaminem.  
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7. Forma zgłoszenia: 

         Plakat należy złożyć osobiście lub nadesłać do każdej Komedy Miejskiej/Powiatowej, Posterunku 

Policji na terenie woj. podlaskiego z dopiskiem: 

 Konkurs na plakat  

pt. „Nie daj się zniewolić – nie wszystko ma swoją cenę !” 

 

 do dnia 17 listopada 2017 roku wraz  z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.  

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 

Przesłane plakaty do konkursu zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem: 

- zgodności tematu pracy z tematyką konkursową,  

- wyrazistości projektu, 

- pomysłowości – kreatywności przekazu, 

- plastycznego ujęcie tematu, 

- jakości wykonania – formy estetycznej pracy, 

- kreatywności, 

- oryginalności pracy. 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele: 

- jednostki terenowej Policji,  

- Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku, 

- instytucji pozapolicyjnych. 

 

Spośród uczestników Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata, który otrzyma nagrodę 

rzeczową, dyplom za udział w konkursie, a plakat jego autorstwa zostanie opublikowany  

w kalendarzu profilaktycznym na rok 2018. 

Szkoła, z której zostanie wyłoniony laureat otrzyma dyplom edukatora bezpieczeństwa.  

 

Uroczyste zakończenie konkursu wraz z przekazaniem nagród i dyplomów odbędzie się  

w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 

O  terminie uroczystego zakończenia laureaci zostaną poinformowani w późniejszym czasie. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: www.podlaska.policja.gov.pl  
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