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REGULAMIN
KONKURSU PN. „ZOSTAŃ DZIELNICOWYM FRANKIEM”
I.
Konkurs pn. „Zostań Dzielnicowym Frankiem” organizowany jest w okresie od 6 czerwca do
15 września br. przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przy współpracy
instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
II. CEL
Aktywizacja najmłodszych w zakresie poznawania zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo, jak
również zapewnienie alternatywnych form spędzania niezagospodarowanego czasu wolnego w okresie
letnim.
III. TEMATYKA:
Przedmiotowa inicjatywa polegać będzie na zamieszczeniu na stronie internetowej podlaskiej Policji
oraz podmiotów współuczestniczących zagadek o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa dot.:
1. Bezpiecznego wypoczynku na wsi.
2. Bezpiecznego wypoczynku w lesie.
3. Bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz znajomości numerów alarmowych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku odpowiedzi na zagadkę w formie hasła dot. prawidłowego zachowania się
o tematyce wskazanej w regulaminie, w pkt. III.
Osoba biorąca udział w konkursie nie jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na każdą zagadkę.
IV. ADRESACI:
Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku do 11 lat, zarówno uczniów szkół podstawowych,
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób korzystających z zorganizowanych i niezorganizowanych
form wypoczynku w okresie letnim.
V.

FORMA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I OGŁOSZENIA ZWYCIĘSKICH ODPOWIEDZI

1.

Odpowiedzi na określoną zagadkę przyjmowane są do dnia 15 września 2018 roku drogą
elektroniczną za pośrednictwem e-maila Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku: naczelnik.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl lub listownie na adres:
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65 z dopiskiem: Konkurs „Zostań Dzielnicowym Frankiem”
odpowiedź na zagadkę nr…

Do każdej odpowiedzi na określoną zagadkę należy dołączyć wypełnione oświadczenie w sprawie
przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).
2.

Zgłoszenia dzieci do udziału w konkursie dokonane są przez kadrę pedagogiczną rodziców/opiekunów,
kierowników form wypoczynku dzieci w okresie letnim.

3.

Odpowiedź powinna być:
– udzielona w formie krótkiego hasła dotyczącego prawidłowego zachowania się
w sytuacji o której mowa w określonej zagadce,
– samodzielna, kreatywna i oryginalna,
– podpisana: imię i nazwisko autora, nazwa placówki do której uczęszcza, wiek, telefon kontaktowy
do opiekuna/rodzica.

4.

W przypadku niespełnienia powyższych wymogów odpowiedzi nie będą zakwalifikowane do
konkursu.

5.

Zwycięskie odpowiedzi na poszczególne zagadki będą publikowane na stronie internetowej podlaskiej
Policji www.podlaska.policja.gov.pl, baner konkurs pn. „Zostań Dzielnicowym Frankiem”.

VI.
1.

PRAWA AUTORSKIE:
Uczestnik konkursu zrzeka się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.

2.

Uczestnik konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich
osób trzecich w zgłoszonej przez siebie odpowiedzi na zagadkę.

3.

Przesłanie do konkursu hasła dot. dotyczącego prawidłowego zachowania się o tematyce określonej
w zagadce, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania przygotowanych przez
uczestników haseł profilaktycznych.

5.

Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych
osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego
wyników.

6.

Przesłanie odpowiedzi na zagadkę oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym
regulaminem.

VII. FINAŁ AKCJI:
1.
Nadesłane odpowiedzi zostaną ocenione przez Komisję konkursową pod względem zgodności hasła
z tematyką danej zagadki oraz samodzielności, kreatywności i oryginalności odpowiedzi.
2.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
 instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

3.

Spośród każdej zagadki zostanie wyłoniony 1 laureat (łącznie 3 osoby). Laureaci otrzymają
nagrody oraz DYPLOMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE PN. „ZOSTAŃ DZIELNICOWYM
FRANKIEM”.

4.

Osoby zgłaszające do konkursu wyłonionych laureatów otrzymają DYPLOM „EDUKATORA
BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W OKRESIE WAKACYJNYM”.

Koordynatorem konkursu pn. „Zostań Dzielnicowym Frankiem” jest Pani Agnieszka Kopacewicz z Zespołu
ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
(tel. 85-670-28-72, e-mail: agnieszka.kopacewicz@bk.policja.gov.pl).

