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REGULAMIN 
XII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU RYSUNKOWEGO  

„O puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu” 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Niniejszy regulamin konkursu rysunkowego określa: 

1. Organizację i przebieg konkursu. 

2. Zakres tematyczny prac konkursowych. 

3. Sposób rozstrzygnięcia konkursu. 

Rozdział II 

Organizacja i przebieg konkursu. 

§ 1. 

1. Konkurs rysunkowy organizowany jest pod patronatem Starosty Żuromińskiego – Szefa Obrony 
Cywilnej Powiatu. 

 
2. Konkurs ma charakter powiatowy i rozgrywany jest w dwóch etapach: szkolnym (eliminacyjnym) 

oraz powiatowym (finałowym). 
 
3. Konkurs rysunkowy przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

specjalnych z terenu powiatu żuromińskiego. 
 
4. Organizatorem konkursu jest Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w 

Żurominie, przy udziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy 
Powiatowej Policji w Żurominie – zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu – 
„Organizatorem”. 

 
5. Cele i zadania Konkursu 
 Tragedie ludzkie często są następstwem niewiedzy, co może się stać, gdy nie przestrzegamy 
podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Problem wzrasta szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym, chociaż do akcji ratowniczo-gaśniczych związanych z tlenkiem węgla strażacy 
wyjeżdżają w ciągu całego roku. Celem Konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że takie 
niebezpieczeństwo istnieje i że można się przed nim ustrzec. 
 Konkurs plastyczny jest wspaniałą okazją do zainteresowania tematem dzieci i młodzieży, gdyż ich 
właściwa postawa oraz świadomość zagrożenia, jakie niesie tlenek węgla, może uratować życie i 
zdrowie najbliższych. Czad jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, bardzo 
niebezpiecznym, zwanym „cichym zabójcą”. Co pokazuje jak ważne jest uczenie właściwego 
zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. 

§ 2. 
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Etap pierwszy – szkolny, organizowany jest 

przez dyrekcje szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych i ma na celu wyłonienie 3 
(trzech) najlepszych prac rysunkowych z każdej szkoły.  

 W przypadku szkół podstawowych winny zostać wyłonione po 3 najlepsze prace w każdej z dwóch 
grup, o których mowa w ust. 4. 

 
2. W etapie drugim – powiatowym, najlepsze prace rysunkowe z każdej szkoły przesłane do 

Organizatora, zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej.  
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3. Nadesłane prace zostaną poddane klasyfikacji z uwzględnieniem podziału na trzy kategorie 
szkolne: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła specjalna. 

 
4. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w następujących grupach szkolnych: 
 

I grupa – uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej; 
II grupa – uczniowie klasy IV – VI szkoły podstawowej; 
III grupa – uczniowie gimnazjum; 
IV grupa – uczniowie szkół specjalnych.  

Rozdział III 

Zakres tematyczny pytań konkursowych. 

§ 1. 

1. Tematyka prac konkursowych 

„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!” 

 
2.  Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na 

tkaninie. Nie będą uwzględniane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby oraz prace z 
plasteliny. Dopuszczalny format prac konkursowych – A4, A3, B2 (największy). 

 
3.  Każda praca na odwrocie winna zawierać następujący opis: 

Powyższą tabelkę z danymi proszę przykleić na rewersie pracy konkursowej 
Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk 

 Proszę o wpisanie danych do tabeli drukowanymi literami, 

 * Proszę wypełnić używając znaku X, 

 Proszę wpisać telefon kontaktowy do nauczyciela lub opiekuna, 

 Praca konkursowa bez dołączonej wypełnionej tabelki nie może być dopuszczona do Konkursu. 

 
 

 

Lp. Dane autora pracy 

1. Imię 
 

2. Nazwisko 
 

3. Wiek* 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 inne 

             

4. Grupa* 
I II III IV 

    

5 

Nazwa szkoły lub placówki oświatowej: 

Ulica: Numer: 

Kod Pocztowy: Miejscowość: 

Powiat: Województwo 

6. 

Nauczyciel/opiekun Imię i nazwisko  

Tel. kontaktowy  

7. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora  na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm.) 
 
                                                                                    ……………………………………………………………………….. 
                                                                                    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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4. Prace należy przesłać w terminie do dnia 15 marca br., na następujący adres: 

 
Starostwo Powiatowe w Żurominie 
Referat Zarządzania Kryzysowego 

Pl. Piłsudskiego 4 
09-300 ŻUROMIN 

z dopiskiem: „Konkurs rysunkowy” 
 

§ 2. 

1. Dyrekcje szkół biorących udział w konkursie obowiązane są powołać tzw. szkolne komitety 
organizacyjne, których zadaniem jest: 

 
1) Ustalenie terminu eliminacji w szkole – w ramach czasu określonego w niniejszym 

Regulaminie; 
 
2) Ogłoszenie konkursu w szkole; 
 
3) Powołanie komisji, w składzie, którego powinien znaleźć się przewodniczący i sekretarz oraz 

wyłonienie finalistów szczebla szkolnego; 
 
4) Sporządzenie protokołu zawierającego imienne wyniki eliminacji szkolnych wg kolejności 

miejsc w danej kategorii/grupie, i przekazanie go Organizatorowi konkursu. Brak protokołu 
powoduje odrzucenie nadesłanych prac.  

 

Rozdział IV 

Sposób rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 1. 

1. Oceny nadesłanych prac rysunkowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Starostę 
Żuromińskiego.  

 
2. Werdykt Komisji będzie ostateczny.  
 

3. Wyłonieni laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie 
rozstrzygnięcia konkursu. 

 
4. Nadesłane prace stają się własnością Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Żurominie.  
 

§ 2. 

1. W finale Komisja wyłoni po trzech autorów najlepszych prac wg klasyfikacji od miejsca I do III, w 
kategoriach szkolnych określonych w § 2 ust. 4 rozdziału II.  

 
2. Troje laureatów finału w każdej grupie szkolnej, otrzyma z rąk Starosty Żuromińskiego – Szefa OC 

Powiatu nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 
 

3. Organizator konkursu nie przewiduje wyróżnień.  
 

4. Szkoła, której reprezentant zajmie pierwsze miejsce w danej grupie szkolnej otrzyma pamiątkowy 
dyplom. 
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5. Prace czworga laureatów najlepszych prac wg klasyfikacji określonych w § 2 ust. 4 rozdziału II 
zostaną przesłane do eliminacji wojewódzkich. 

 
6. Wyniki konkursu rysunkowego zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie ich 

w kwartalniku powiatowym „NASZE SPRAWY” i na stronie internetowej powiatu www.zuromin-
powiat.pl. 

 
§ 3. 

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu. 
 

Szef 
 
 

Obrony Cywilnej Powiatu 

http://www.zuromin-powiat.pl/
http://www.zuromin-powiat.pl/

