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Organizator Ogólnopolskiego konkursu: 
 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  

oraz Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Urzędów Wojewódzkich 

Organizator etapu powiatowego: 
                          

   Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto  

                       w Lidzbarku Warmińskim 

 

Współorganizator: 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Lidzbarku Warmińskim 
 

Fundator nagród etapu powiatowego: 
 

Starostwo Powiatowe w  Lidzbarku Warmińskim 
 

Cele Konkursu: 

- zainteresowanie tematem bezpieczeństwa, gdyż właściwa postawa  

oraz świadomość występowania różnorodnych zagrożeń może 

uratować życie lub zdrowie; 

- wykształcenie prawidłowych zachowań, tak aby każda zabawa  

była bezpieczna; 

- uświadomienie dzieciom i młodzieży co może się stać gdy nie 

przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu,  

w szkole, na wycieczce; 

- uwrażliwienie na złe i niebezpieczne zachowania innych poprzez 

odważną reakcję; 

- promowanie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

prawidłowych postaw w świadomości młodego pokolenia; 
 



Uczestnicy konkursu: (dzieci i młodzież do lat 18) 

- I grupa – uczniowie klas  I – III szkoły podstawowej  

- II grupa – uczniowie klas  IV – VI  szkoły podstawowej   

- III grupa – uczniowie gimnazjum  

- IV grupa – uczniowie i wychowankowie świetlic 

terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej i ośrodków 

szkolno - wychowawczych 

 
W tych też kategoriach komisja będzie oceniała nadesłane prace. 

 

Technika wykonywania prac: 

- dopuszczalne techniki : rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, 

malowanie na tkaninie; 

- każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę; 

- format prac – A4, A3, B2 (największy); 

- prace zbiorowe, składane, rolowane, malowidła na szkle, 

kompozycje przestrzenne rzeźby oraz prace wykonane  

z plasteliny i materiałów sypkich nie będą brane pod uwagę. 

 

Etapy eliminacji: 
 

Eliminacje powiatowe – do 31 marca 2016r. 

Eliminacje wojewódzkie – do 10 maja 2016r. 

Eliminacje centralne – 10 czerwca 2016r. 
 

Przebieg eliminacji koordynują Wydziały Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.  

Do konkursu na szczeblu wojewódzkim kwalifikuje się po 5 prac 

finałowych z każdej z czterech określonych grup wiekowych. 
 

Lista laureatów na szczeblu centralnym ukaże się  

po 16 czerwca 2016 na stronie:  www.straz.gov.pl 

Prace należy przesłać do          

       

                                   Młodzieżowego Domu Kultury 

                                      im. Ireny Kwinto  

                               w Lidzbarku Warmińskim 

                                  ul. Poniatowskiego 3  
 

 do dnia 21 marca 2016r.

                                                               

O uroczystości zakończenia konkursu, osoby nagrodzone  

zostaną powiadomione telefonicznie. 

 

Informacje dodatkowe: 
 Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace 

finałowe mogą być eksponowane na wystawach oraz w budynkach Komendy 

Głównej PSP, jak również zamieszczone na stronie internetowej 

www.straz.gov.pl. Nadesłane prace staną się własnością Komendy Głównej PSP 

i będą stanowiły element promocyjny Państwowej Straży Pożarnej. Nagrodzone 

prace mogą zostać także wykorzystane do projektowania materiałów 

popularyzatorskich i promocyjnych opracowywanych przez Komendę Główną 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Praca powinna być podpisana według załączonych wzorów.  
 

(załączniki do regulaminu) 

                                                              

                                                       

  Życzymy sukcesów  w zmaganiu  

              z pędzlem, ołówkiem i kredką 
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