
Olsztyn, 08.10.2018 r. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 

„Policja za 100 lat”„Policja za 100 lat”

Organizator
 Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

I. Cele konkursu:

1. Uczczenie setnej rocznicy powstania Polskiej Policji.
2. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności uczniów.

II. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  klas  I-IV  szkół  podstawowych  województwa
warmińsko – mazurskiego. 

III. Przebieg konkursu:

1. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Zadaniem  konkursowym  jest  wykonanie  pracy  plastycznej  na  kartce  formatu  A4,

w której autor przedstawi własną wizję Polskiej Policji za 100 lat. 
4. Konkurs trwa od 10 października 2018 roku do 10 grudnia 2018 roku.
5. Prace  konkursowe  wraz  z  wypełnionym  zgłoszeniem  konkursowym  oraz

oświadczeniem stanowiącymi  załączniki  do niniejszego regulaminu należy przesłać
do 10 grudnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-959 Olsztyn

6. Prace  anonimowe,  nadesłane  po  terminie,  niezgodne  z  regulaminem  konkursu  
lub naruszające prawo nie zostaną zakwalifikowane. 

7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że:
a. jest autorem lub współautorem przesłanego materiału, 
b. przesłany  przez  niego  materiał  nie  narusza  wszelkich  dóbr  osobistych  

i materialnych osób trzecich,
c. wykonany przez  niego materiał  jest  całkowicie  oryginalny i  że  jego prawa

autorskie do tego materiału nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym
regulaminem,

d. przyjmuje  na  siebie  odpowiedzialność  wobec organizatora  za  wady prawne
zgłoszonego materiału, w tym brak praw wymienionych powyżej, 

e. wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  utrwalenie  przesłanego  materiału  
na wszelkich dostępnych nośnikach, 



f. wyraża zgodę na nieodpłatne tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii
zapasowych przesłanego materiału,

g. wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystywanie  przesłanego  materiału  
w  wersji  drukowanej  lub  elektronicznej  do  celów  promocyjnych,
informacyjnych i szkoleniowych.  

8. Przystąpienie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  konkursu
w całości. 

9.  Wszelkie sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga organizator konkursu.
10.  Nadesłane materiały zostaną ocenione pod kątem pomysłu i  zgodności z tematem

konkursu. 
11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody głównej nastąpi do dnia 15 stycznia 2019

roku.  Dokładna  data  zostanie  przekazana  laureatom  konkursu  telefonicznie  lub
mailowo. 

VII. Postanowienia końcowe. 
1. Przystąpienie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  zapoznaniem  się  z  niniejszym
regulaminem oraz jego akceptacją w całości. 
2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ostatecznej  interpretacji  regulaminu
konkursu.
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