
                                                                       
 

 

                                         
 
 

REGULAMIN 

Konkursu plastycznego pn.: „Bezpieczne miejsce pracy” 

dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych 

14 lutego – 28 marca 2011 r. 

 

1. Organizatorzy konkursu:  

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Oddział Olsztyn 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkól podstawowych wpisuje się w działania 

prowadzone w ramach informacyjnej Kampanii społecznej pn. „Bezpieczne miejsce 

pracy” organizowanej w roku 2011 przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 

Instytut Badawczy.  

Zadaniem uczniów jest plastyczne przedstawienie swojego wyobrażenia o bezpiecznym 

miejscu pracy w dowolnie wybranym miejscu (może to być np. praca wykonywana przez 

rodziców – w biurze, na placu budowy, w gospodarstwie rolnym, sklepie, zakładzie 

przemysłowym, praca przy komputerze, praca ucznia w szkole, itp.). Może dotyczyć 

zarówno czynników fizycznych w środowisku pracy (np. hałas, oświetlenie), warunków 

higienicznych, jak i czynników psychospołecznych.  

 

2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy wśród 

dzieci oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń  w środowisku, w którym 

żyją, uczą się i bawią, a z czasem będą pracować.  

 

3. Uczestnicy  

Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych 



                                                                       
 

 

                                         
 
 

4. Sposób realizacji  

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:  

 klasy młodsze I-III  

 klasy starsze – IV-VI.  

Zadaniem uczniów jest wykonanie prac plastycznych techniką dowolną:  

 w klasach I-III – w formacie A4 (mały blok) 

 w klasach IV-VI – w formacie A3 (duży blok) 

Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko autora pracy, klasę, imię i nazwisko 

opiekuna konkursu, adres i numer szkoły, numer telefonu szkoły. 

Zadaniem opiekuna konkursu (nauczyciela plastyki) jest przeprowadzenie etapu 

szkolnego i wybór 20 prac (po 10 najlepszych prac z dwóch kategorii wiekowych). Prace 

te zostaną przekazane koordynatorowi konkursu z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pracowników Służby BHP.  

 

5. Ocena prac  

Jury konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony 

Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pracowników Służby BHP  oraz grafików z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

przyzna 6 nagród głównych (po trzy z każdej grupy wiekowej) i 12 wyróżnień. Oceniane 

będą poprawność tematyczna, pomysłowość, estetyka pracy. Decyzja Jury jest 

ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania.  

 

6. Finał konkursu 

Finał konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2011 r.  w 

Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie podczas 

Konferencji pn. „Bezpieczne miejsce pracy”. Szczegółowe informacje na  temat wyników 



                                                                       
 

 

                                         
 
 

konkursu zostaną przekazane szkołom bezpośrednio  po posiedzeniu Jury konkursu. 

Planowany termin posiedzenia – 30 marca 2011 r. 

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a autorzy prac wyróżnionych – 

dyplomy i upominki.  

 

7. Warunki konkursu 

Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizatorzy mają prawo do 

reprodukcji i wykorzystania w całości lub części w celach informacyjnych, reklamowych i 

promocyjnych prac nadesłanych na konkurs. Przystąpienie szkoły do konkursu oznacza 

wyrażenie zgody na wykorzystanie nazwy i adresu szkoły oraz nazwisk i wizerunku 

autorów prac i nauczycieli biorących udział w konkursie w akcjach informacyjnych i 

promocyjnych związanych z konkursem.  

 

Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

regulaminu. 

 

KALENDARIUM 

 

14 lutego 2011 r.   rozpoczęcie konkursu  

28 marca 2011 r.   ostateczny termin składania prac u opiekunów szkolnych konkursu   

29 marca 2011 r. I etap oceny prac konkursowych – w szkołach - wyłonienie po 10 

najlepszych prac z każdej grupy wiekowej (I-III i IV-VI), a następnie 

przekazanie ich koordynatorowi konkursu opiekującego się daną 

szkołą.  

30 marca 2011 r. II etap oceny prac konkursowych – posiedzenie Jury konkursu – 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 

31 marca  2011 r  przekazanie informacji o wynikach konkursu do sekretariatów szkół 

biorących udział w konkursie 



                                                                       
 

 

                                         
 
 

14 kwietnia 2011 r. uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu połączona z  

otwarciem wystawy pokonkursowej nagrodzonych i wyróżnionych 

prac plastycznych (podczas Konferencji pn: „Bezpieczne miejsce 

pracy” - Olsztyn, Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Warmińsko 

– Mazurskiego) 

  

 

Informacji na temat konkursu udzielają: 

 

Pan Grzegorz Paciulan – tel. 663 777 814 

Pani Elżbieta Bożejewicz – tel. 604 416 911 

   

 

 


