
Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów iławskich szkół 
podstawowych pn.: „Kim chciałbym być?” 

z cyklu: „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” 
Iława, 2006 

narysuj, w jakim zawodzie chciałbyś pracować, co Ci się podoba najbardziej w 
wykonywaniu tego zawodu, np. w zawodzie:  

• lekarza – leczenie ludzi,  

• strażaka – gaszenie pożarów, pomoc zagrożonym ogniem ludziom i zwierzętom, 

• rolnika – uprawianie roślin, hodowla zwierząt 

• weterynarza – leczenie zwierząt, itp. 

Organizator:   Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut  

Badawczy 

Czas trwania konkursu: 10 maja -  5 czerwca 2006 r. 
Etap szkolny konkursu poprowadzą nauczyciele – 

opiekunowie konkursu – wyznaczeni przez Dyrektora 

Szkoły. Oni też wyłonią (do 5 czerwca br.) spośród 

wszystkich prac w swojej szkole – 30 najlepszych (z 

dwóch grup wiekowych: kl. I-III i IV-VI - po 15 z każdej) 

Następnie w dniach 6-7 czerwca br. przekażą wyłonione 

prace do Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego 
„IPB” Sp. z o.o., ul. Lubawska 3 na ręce p. Elżbiety 
Bożejewicz, pok. 116.  

Dane techniczne:  Prace należy wykonać na papierze formatu A-4 lub A-3 

(mały lub duży blok rysunkowy) dowolną techniką – farby, 

kredki, wydzieranki, naklejanki. Na odwrocie rysunku 

należy napisać swoje imię i nazwisko, numer klasy i 
numer szkoły 

Skład Jury konkursu - reprezentanci: CIOP-PIB , PIP, IPB 
 
Termin i miejsce posiedzenia Jury konkursu: 8 czerwca 2006 r., Iławskie 

Przedsiębiorstwo Budowlane, ul. Lubawska 3 

Rozdanie nagród laureatom konkursu – Piknik w Iławie - 9 czerwca 2006 r. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i wykorzystywania prac 

rysunkowych w celach informacyjnych i promocyjnych.  



Kalendarium 
 
 
10 maja 2006 r.   rozpoczęcie konkursu  

2 czerwca 2006 r.   termin składania prac (u wytypowanych w szkołach  

nauczycieli)  
5 czerwca 2006 r.  I etap oceny prac konkursowych – w szkołach - 

wyłonienie 30 najlepszych rysunków z dwóch grup 

wiekowych: kl. I-III i IV-VI (po 15 z każdej) 

6-7 czerwca 2006 r.   złożenie wyłonionych ze szkół prac rysunkowych dzieci w 

Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym „IPB” Sp. z o.o., 

ul. Lubawska 3 – u p. Elżbiety Bożejewicz, pok. 116.  

8 czerwca 2006 r.  II etap oceny prac konkursowych – posiedzenie Jury 

konkursu w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, ul. 

Lubawska 3 
9 czerwca 2006 r. -   rozdanie nagród laureatom konkursu (9 nagród głównych 

i 9 wyróżnień) podczas PIKNIKU 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: mgr Marta Derlicka, Centralny Instytut Ochrony 

Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, tel. (022) 623 36 86; e-mail:  

mader@ciop.pl 

 


