
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI  

„RATOWNICTWO MEDYCZNE W OCZACH DZIECKA” 

 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego  „Ratownictwo Medycznego w oczach dziecka” 

jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego  4. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas V-VII z terenu 

województwa zachodniopomorskiego. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat ”Ratownictwo 

Medycznego w oczach dziecka”. 

4. Celem konkursu jest promowanie idei ratownictwa medycznego.  

5. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie nie większym niż A3. 

6. Prace plastyczne nie mogą być przestrzenne  i nie należy ich oprawiać. 

7. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu. 

8. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedna pracę. 

9. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście  lub za pośrednictwem poczty w terminie 

do 6 października 2017 r., na adres Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego  4, 

pok. 129. 

10. W przypadku przesłania prac plastycznych drogą pocztową, za datę zgłoszenia 

przyjmuje się datę wpływu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie, 70-502 Wały Chrobrego 4,  

11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac wiąże się  

z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw autorskich. 

12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu 

oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów 

konkursu w Internecie oraz podczas ogłoszenia zwycięzcy. 

13. Organizator nie odpowiada za zniszczenia prac plastycznych podczas ich dostarczania 

14. Prace plastyczne będą oceniane przez Komisje Konkursową. 

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 października 2017 r. 

16. Informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów zostaną umieszczone na stronie 

internetowej www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce Bezpieczeństwo/Ratownictwo 

Medyczne. 

17. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 

18. Organizator przewiduje, że wybrane prace zostaną zaprezentowane  

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, 70-502 Szczecin  

ul. Wały Chrobrego 4. 

19. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Organizator pod 

 nr tel. 91 43 03 330 

20. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum organizatora przez 

okres sześciu miesięcy. 
 

Dyrektor 
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