
REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

POD NAZWĄ: „ 112  - WIEM JAK WEZWAĆ POMOC” 

DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 

 

TEMAT KONKURSU 

§1 

 

Tematem konkursu jest znajomość numeru alarmowego  112 oraz zasad jego funkcjonowania. 

Wybranie tego numeru rozpoczyna działanie służb ratunkowych w trudnych sytuacjach 

zagrożenia zdrowia i życia.  Ten wyjątkowy, ratujący życie numer może być wykorzystywany 

tylko w sytuacjach prawdziwego zagrożenia. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

§2 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu 

mławskiego. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

 klasy I-III  

 klasy IV- VI   

 

CEL KONKURSU 

§ 3 

 

Celem konkursu jest: 

1. Promowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci. Uświadomienie dzieciom zagrożeń.  

2. Edukacja w zakresie funkcjonowania numeru alarmowego 112.  

3. Promowanie postaw dotyczących pomocy drugiej osobie. 

4. Uświadomienie konsekwencji związanych z nieuzasadnionym użyciem numeru 

alarmowego. 

 

ORGANIZACJA KONKURSU 

§ 4 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pod nazwą „112 – Wiem jak wezwać pomoc” jest 

Komendant Powiatowy Policji w Mławie. Współorganizatorem Konkursu jest Komendant 

Powiatowy PSP w Mławie. 

2. Prace konkursowe powinny być wykonane w formie rysunku -  kredkami lub 

farbami.  

3. Prace konkursowe powinny być wykonane na kartonie rysunkowym  

w formacie A3  lub  A4 

4. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

 etap I - na szczeblu szkolnym 

 etap II - na szczeblu powiatowym 

 



ORGANIZACJA NA SZCZEBLU SZKOLNYM 

§ 5 

 

1. Odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu na szczeblu szkolnym są Dyrektorzy szkół 

podstawowych 

2. Dyrektorzy szkół podstawowych powołają szkolną komisje konkursową, która wyłoni  

6  najciekawszych prac, tj. po 3 w każdej z dwóch kategorii wiekowych.  

Prace powinny być wyraźnie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, 

szkoła) 

3. Konkurs trwa od 11 lutego do 11 marca 2015 roku. Szkolna komisja konkursowa 

dostarczy wybrane prace do Komendy Powiatowej Policji w Mławie, pok. nr. 33 (lub 

recepcja) do dnia 11 marca  2015 roku. 
 

 

ORGANIZACJA NA SZCZEBLU POWIATOWYM 

§ 6 

 

1. Komendant Powiatowy Policji w Mławie oraz Komendant Powiatowy PSP w Mławie 

powoła  komisję konkursową, odpowiedzialną za ocenę nadesłanych prac, w której 

składzie znajdą się funkcjonariusze KPP w Mławie, PSP w Mławie oraz pracownicy 

MDK w Mławie. 

 

2. Po otrzymaniu prac, które przeszły eliminacje szkolne, komisja konkursowa wyłoni po 3 

zwycięzców  w każdej z kategorii wiekowych (ogółem 6 nagród). Komisja zastrzega 

sobie możliwość innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień wybranym  pracom.  

 

3. Na zwycięzców i wyróżnionych w konkursie czekają nagrody rzeczowe oraz  zwiedzanie  

    Komendy PSP w Mławie, połączone z pokazem sprzętu ratowniczego. 

 

 

FINAŁ KONKURSU 

§ 7 

 

1. O rozstrzygnięciu konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród, laureaci zostaną 

powiadomieni  niezwłocznie po posiedzeniu komisji konkursowej.  

 

2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród, odbędzie się w  marcu 

2015 roku. O miejscu i dokładnym terminie finału szkoły oraz laureaci  zostaną 

powiadomieni oddzielnym pismem. 

 

PATRONAT  

§ 8 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie 

Miejski  Dom Kultury w Mławie 

 

 

 

 

 
Informacja dodatkowa : Koordynatorem Konkursu w KPP Mława  jest  asp. Anna Gorczewska,  
                                             tel. 23 654 72 66, kom. 506 890 706 


