
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce wspólnie z  

Urzędem Miejskim w Sokółce na rzecz bezpieczeństwa dzieci z miasta i gminy 

Sokółka w 2013 roku organizuje konkurs pn. „Wiem, jak być bezpiecznym”. 

Przedmiotowy konkurs jest formą podsumowania wiedzy i umiejętności 

przekazanych podczas spotkań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa, 

które odbyły się w ramach prowadzonych projektów prewencyjnych. 

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja dzieci z terenu miasta i gminy 

Sokółka w zakresie popularyzowania bezpiecznych zachowań i zapobiegania 

nieszczęśliwym wypadkom w miejscu zamieszkania, nauki i odpoczynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 KONKURS 
„Wiem, jak być bezpiecznym” 



REGULAMIN KONKURSU 
 

 

I. ZAKRES TEMATYCZNY 
 

 

Prace powinny poruszać tematykę bezpieczeństwa dzieci w wybranych 
kategoriach: 

 wypoczynek i zabawy zimowe, 
 internet, 
 szkoła bez agresji i przemocy, 
 zagrożenia używkami (papierosy, alkohol), 
 prace w gospodarstwie domowym/w gospodarstwie rolnym, 
 wypoczynek wakacyjny,  
 wypoczynek nad wodą, 
 droga do szkoły/domu – widoczny uczestnik ruchu drogowego, 
 tolerancja i poszanowanie drugiego człowieka, 
 służby dbające o bezpieczeństwo, numery alarmowe. 

 
II. TECHNIKA WYKONANIA  
 

1.  Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci i młodzież. 
2.  Prace powinny być wykonane z wykorzystaniem dowolnych technik: malarstwo, 
rysunek, wycinanki, fotografia, itp. 
3. Praca powinna być wykonana na karcie z bloku technicznego (format nie 
większy niż A2). 
4.  Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko 
oraz klasę, do której uczęszcza autor pracy, imię i nazwisko oraz telefon do 
opiekuna lub nauczyciela, nazwa i adres placówki. 
 
III. PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Adresatami konkursu „Wiem, jak być bezpiecznym” są dzieci ze szkół 
podstawowych z miasta i gminy Sokółka. 
2. Placówka zgłaszająca prace do konkursu przesyła: 

 

do 15 kwietnia 2013 roku: 
 formularz zgłoszenia autora pracy konkursowej wg załącznika na adres: 

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce (16-100 Sokółka,  
ul. Białostocka 69b), e-mail: grzegorz.stasieluk@sokolka.bk.policja.gov.pl  lub 

joanna.klos@sokolka.bk.policja.gov.pl lub fax na numer (85)711 02 15. 

do 30 maja 2013 roku: 
 prace konkursowe zabezpieczone ze względu na transport w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenie, 



na adres: 
Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce 

16 – 100 Sokółka, ul. Białostocka 69b 
z dopiskiem: „Wiem, jak być bezpiecznym” 

 
3. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 
publikację. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i ewentualnego 
wykorzystania przesłanych przez autorów prac. 
 

III. FINAŁ KONKURSU 
 

1. W konkursie zostanie wyłonionych  12 (słownie: dwanaście) najlepszych prac 
wykonanych przez dzieci ze szkół podstawowych z miasta i gminy Sokółka. 
Przygotowane prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową w skali 1-5 
punktów. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę:  
 zakres i wartość merytoryczną zagadnień profilaktycznych związanych  

z bezpiecznym zachowaniem w sytuacji zaistnienia zagrożenia , 
 zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, 
 estetyka wykonania, 
 walory artystyczne, 
 komunikatywność odbiorcy. 

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą: 
 dwóch przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, 
 przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sokółce, 
 przedstawiciel Sokólskiego Ośrodka Kultury, 
 przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce. 
3. 12 (słownie: dwanaście) najlepszych prac zostanie opublikowanych w kalendarzu 
na 2014 rok, a autorom zostaną wręczone nagrody i dyplomy. Dodatkowo autorzy 
wszystkich prac zostaną wyróżnieni i otrzymają dyplomy. 
4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani i zaproszeni na uroczyste wręczenie 
nagród  drogą pisemną. 

5. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas  
obchodów „Dni Sokółki” w terminie 15/16 czerwiec 2013 roku oraz zamieszczone 
na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, tj. 
www.sokolka.policja.gov.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Sokółce 
www.sokolka.pl 

 
Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Sokółce konkurs realizują st. asp. Grzegorz Stasiełuk i sierż. 
Joanna Kłos – tel. 85 711 0321, e-mail:grzegorz.stasieluk@sokolka.bk.policja.gov.pl  
joanna.klos@sokolka.bk.policja.gov.pl 
 
 
 

 



Załącznik 
 

Formularz zgłoszenia 
do konkursu plastycznego 

 „Wiem, jak być bezpiecznym” 
 
……………………………………. 
imię i nazwisko autora 
 
……………………………………. 
nazwa placówki – dokładny adres, nr telefonu, e-mail, fax 

 
 

……………………………………. 
      klasa 
 
 

……………………………………. 
imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 
 
Zgłaszam do udziału  ………………………………………………. 

                                                     (imię i nazwisko autora pracy) 

w konkursie pn. „Wiem, jak być bezpiecznym” organizowanym  

w ramach działań prewencyjnych „Uwaga zagrożenie”. 

 
………………………                                          
(czytelny podpis opiekuna) 
 
 
 


