
  

 

REGULAMIN 

konkursu pn. „Kronika Wakacyjna”  

w ramach wojewódzkiego programu „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa” 

 

I. WSTĘP 

Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przy 

współpracy z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, organizuje 

konkurs informacyjno – edukacyjny pn. „Kronika Wakacyjna”. Przedmiotowa inicjatywa 

skierowana jest do kierowników placówek kulturalno – oświatowych/organizatorów placówek 

letniego wypoczynku funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego.  

 

II. CEL GŁÓWNY 

 kreowanie pozytywnych zachowań w sytuacji zagrożenia; 

 utrwalanie wiedzy w zakresie właściwej reakcji na zagrożenie;  

 prawidłowe informowanie służb ratunkowych; 

 promowanie konstruktywnych postaw i zdrowego stylu życia, wolnego od używek i 

uzależnień. 

 

III. TEMATYKA 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży: 

 w rejonie zbiorników wodnych i terenów leśnych; 

 na terenach wiejskich; 

 w cyberprzestrzeni; 

 zasady udzielania pierwszej pomocy oraz znajomość numeru alarmowego;  

 podczas poruszania się po drodze; 

 zdrowe nawyki żywieniowe i zdrowy styl życia. 

 

IV. ADRESACI 

Kierownicy placówek kulturalno – oświatowych/organizatorzy placówek letniego wypoczynku 

funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego.  

 

V. ZASADY  

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie Albumu Wakacyjnego przez kierownika 

placówki kulturalno – oświatowej/organizatora placówki letniego wypoczynku, przy udziale 

dzieci i młodzieży wypoczywającej na terenie danej placówki. 

2. Kierownik placówki kulturalno – oświatowej/organizator placówki letniego wypoczynku sam 

wybiera formę sporządzenia Albumu Wakacyjnego. 

3. Jedna placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy Albumy. 

4. Dopuszczalne jest wykonanie jednego Albumu z dwóch turnusów obejmujących miesiące 

lipiec (1 turnus) – sierpień (1 turnus). 

 

VI. FORMY SPORZĄDZENIA ALBUMU  

1. Książkowa składająca się z:  

 pracy plastycznej wykonanej z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej np. 

malowanie farbami, pastelami, mazakami, kredkami ; 



 opracowanych materiałów profilaktycznych (np. ulotki, zakładki do książki, komiksy, 

krzyżówki); 

 zdjęć z przeprowadzonych gier i zabaw plenerowych itp.; 

 innych metod zapewniających odpowiednie zabezpieczenie pracy przed zniszczeniem; 

 dopuszcza się połączenie wszystkich metod w jednym albumie. 

2. Film – nie może przekroczyć 8 minut (całkowity czas nagrania), powinien być wykonany 

dowolną techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu 

fotograficznego itp., zapisany na płycie CD/DVD lub innym nośniku, 

3. Prezentacja multimedialna – składająca się z: 

 maksymalnie 10 slajdów; 

 haseł, porad, wskazówek; 

 tekstu nie przekraczającego 6 linijek; 

 zdjęć z przebiegu realizacji akcji letniej; 

 znaków informujących nt. bezpiecznych zachowań w trakcie wypoczynku wakacyjnego; 

 dopuszcza się połączenie wszystkich metod w jednej prezentacji multimedialnej. 

 

Każda z form przygotowania Albumu Wakacyjnego winna:  

 rozpocząć się krótką częścią opisową z przebiegu realizacji formy wypoczynku; 

 zawierać tematykę o której mowa w punkcie III regulaminu; 

 być podpisana: dane kierownika placówki kulturalno – oświatowej/organizatora placówki 

letniego wypoczynku, telefon kontaktowy, e-mail. 

 

VII. TERMIN REALIZACJI 

Przygotowane Albumy należy wysłać listownie lub dostarczyć na adres: Wydział Prewencji 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok bądź drogą 

elektroniczną na adres e-mail: profilaktyka.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl w terminie: 

 do 31 lipca 2020 roku w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży trwającego w okresie  

od 29 czerwca 2020 roku do 24 lipca 2020; 

 

 do 4 września 2020 roku w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży trwającego  

w okresie od 27 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku; 

 

 do 4 września 2020 roku w przypadku wykonania Albumu z przebiegu realizacji dwóch 

turnusów trwających w okresie lipiec i sierpień 2020 rok. 

W przypadku wykorzystywania w Albumach fotografii uczestników wypoczynku, niezbędnym jest 

dołączenie wypełnionego formularza nr 1.  

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE: 

1. Kierownik placówki kulturalno – oświatowej/organizator placówki letniego wypoczynku 

zrzeka się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora konkursu. 

2. Kierownik placówki kulturalno – oświatowej/organizator placówki letniego wypoczynku 

ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich  

w zgłoszonym do konkursu Albumie. 

3. Przesłanie do konkursu Albumu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przygotowanych Albumów. 

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 Albumu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym 

regulaminem. 
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Nadesłane Albumy zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z 

pracowników Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz 

przedstawicieli Partnerów konkursu pod kątem formalnym i merytorycznym, użytych metod 

jego wykonania  

i atrakcyjności.  

2. W konkursie wyłonione zostaną trzy Albumy Wakacyjne. 

3. Kierownik placówki kulturalno – oświatowej/organizator placówki letniego wypoczynku 

otrzyma dyplom za zaangażowanie w konkursie, natomiast placówka tytuł „BEZPIECZNEJ 

PLACÓWKI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ/LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI 

I MŁODZIEŻY 2020”. Dodatkowo na rzecz zwycięskich placówek zostaną przekazane 

drobne upominki. 

4. Do dnia 10 września 2020 roku autorzy zwycięskich Albumów zostaną powiadomieni 

telefonicznie o rozstrzygnięciu konkursu. 

5. Do dnia 18 września 2020 roku odbędzie się wręczenie dyplomów i upominków na terenie 

danej placówki, przy udziale organizatora i Partnerów konkursu. 

6. Koordynatorem konkursu informacyjno – edukacyjnego pn. „Kronika wakacyjna” jest Pani 

Agnieszka Kopacewicz – inspektor Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Białymstoku, tel. 47 711 28 72, e-mail: profilaktyka.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl 
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