
  
 

Regulamin konkursu na najlepsze hasła do spotu radiowego 

„ 5 powodów dla których mój Tata/moja Mama  

musi zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie” 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU: 

1.1. Organizatorzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, Białystok 

15 – 003 oraz Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, Czarna Białostocka  

16 - 020. 

1.2. Konkurs rozpoczyna się od 27 marca 2017 r. i trwa do 27 kwietnia 2017 r. (decyduje data 

wpływu pracy zawierającej tematyczne hasła – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu). 

1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca maja 2017 r.  

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

2.1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko uczęszczające do Przedszkola z terenu 

województwa podlaskiego – do grupy tzw. „sześciolatków”. 

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w pkt.1.2 prac 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu zawierających 5 powodów dla których 

rodzic danego przedszkolaka winien zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie (w formie 

hasłowej). Hasła winne być nadesłane w ramach wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej  

przez opiekuna prawnego danego Uczestnika, jak również przez Dyrekcję danego 

przedszkola na adres Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – Wydział Ruchu 

Drogowego,  

ul. Sienkiewicza 65, Białystok 15-003. 

2.3. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w pkt. 2.2 oznacza akceptację 

wszystkich punktów Regulaminu konkursu. 

2.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich z przyczyn 

niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów pocztowych lub firm kurierskich. 

2.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osób trzecich – uczestników konkursu przez opiekunów prawnych danego Uczestnika  

oraz Dyrekcję danego przedszkola do którego Uczestnik uczęszcza. Podanie nieprawdziwych 

danych skutkuje odebraniem Uczestnikowi prawa do nagrody.  

 

3. TEMATYKA KONKURSU:  

3.1. Tematyka konkursu: „5 powodów dla których mój Tato/moja Mama musi zapinać pasy 

bezpieczeństwa w samochodzie”. 

 

4. ZASADY KONKURSU: 



4.1. Praca hasłowa danego przedszkolaka - zgłaszana do konkursu - winna zawierać 5 haseł 

określających powody dla których tato bądź mama danego małoletniego winien bądź winna 

zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie. „Powody zapinania pasów” winne być 

autorstwa danego dziecka. Zapisu haseł dziecka dokonuje nauczyciel. Hasła winne być 

odpowiedzią przedszkolaka na postawione przez nauczyciela/wychowawcę pytanie: 

„Dlaczego twój tato musi zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie?” lub „Dlaczego 

twoja mama musi zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie?”. Nauczyciel/wychowawca 

zgłaszając akces uczestnictwa małoletniego w konkursie winien określić czy udzielane przez 

dziecko odpowiedzi dotyczyć będą jego taty czy też mamy (w ramach Załącznika nr 1 do 

Regulaminu).  

4.2. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko hasła  indywidualnie wypowiedziane - sformułowane. 

Nie może być to zapis odpowiedzi udzielonej grupowo. 

4.3. Każdy Uczestnik ma prawo przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowo - hasłowe 

zawierające tematyczne hasła (w ramach Załącznika nr 1 do Regulaminu). 

4.4. Hasła w ilości 5 sztuk – winne zostać zapisane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. 

4.5. Do pracy konkursowej Dyrekcja danego przedszkola z którego pochodzi uczestnik konkursu 

zobowiązana jest dołączyć następujące informacje o osobie – przedszkolaku: 

a) imię i nazwisko dziecka, 

b) rok urodzenia, 

c) numer i adres e-mail opiekuna prawnego, 

d) wypełnioną kartę zgłoszeniowo - konkursową (Załącznik 1 do Regulaminu) podpisaną 

przez opiekuna prawnego oraz Dyrekcję danego przedszkola. 

4.6. Zgłoszenie pracy zawierającej tematyczne hasła do konkursu jest równoznaczne  

z oświadczeniem, że hasła nie zostały podane przez inne osoby. 

4.7. Zgłoszenie haseł do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie ich  

na stronach internetowych należących do Organizatorów oraz w publikacjach przez nich 

wydawanych (np. spotach różnego rodzaju, materiałach informacyjnych np. na plakatach, 

ulotkach etc.). 

4.8. Konkurs jest moderowany przez Organizatorów. Moderacja w konkursie polega na prawie 

Organizatorów do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym 

Uczestnika, pracy zawierającej hasła, które: 

a. naruszają prawo obowiązujące w Polsce, 

b. naruszają prawa i uczucia osób trzecich, 

c. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie, 

d. nie spełnia podstawowych wymagań merytoryczno - technicznych, w tym określonych  

w pkt. 4.1.- 4.4. 

e. narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu. 

4.9. Organizator nie odsyła prac zawierających hasła, które zostały przesłane na konkurs. 

 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:   

5.1. Ocena haseł w ramach prac konkursowych dokonywana będzie przez Jury powołane  

przez Organizatorów.  

5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów: 

a. wartość merytoryczna haseł, 

b. spójność przekazu wszystkich 5 haseł zarówno z tematyką konkursu określoną w pkt. 

3.1., jak też względem siebie oraz kompleksowym przekazem, 

c. wiek autora haseł. 

5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5.2., przyzna nagrody rzeczowe: 

a. 1 nagrodę główną, 

b. 4 wyróżnienia. 

5.4. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród. 



 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD: 

6.1. Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.podlaska.policja.gov.pl. 

6.2. Opiekunowie laureata nagrody głównej oraz wyróżnień, jak również Dyrekcja przedszkola  

do którego uczęszczają w/w dzieci - zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie  

i mailowo. 

6.3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na wojewódzkim finale konkursu. O miejscu i dacie 

uroczystości opiekunowie prawni laureata oraz wyróżnionych uczestników zostaną 

powiadomieni telefonicznie. Podobnie Dyrekcja przedszkoli do których uczęszczają laureaci.  

6.4. Nagrodę główną oraz nagrody - wyróżnienia należy odebrać osobiście bądź za 

pośrednictwem opiekunów prawnych/Dyrekcji przedszkola do którego uczęszczają w/w. 

Kosztów związanych z dojazdem i pobytem podczas finału konkursu nie pokrywają 

Organizatorzy konkursu. 

6.5. Nagrody przepadają w przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym laureatem 

(jego opiekunem prawnym oraz Dyrekcją przedszkola do którego uczęszcza dane dziecko)  

w terminie do 2 czerwca 2017 r.  

6.6. Podanie nieprawdziwych bądź niekompletnych danych, o których mowa w pkt.4.5 może być 

podstawą odmowy wydania laureatowi nagrody. 

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w odbiorze 

nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu (jego opiekuna prawnego czy też 

Dyrekcji przedszkola do którego uczęszcza dane dziecko). 

6.8. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy (ich opiekunowie prawni oraz Dyrekcja 

przedszkola do którego dane dziecko uczęszcza) wyrażają zgodę na przeprowadzenie 

konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy konkursu (ich 

opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na opublikowanie: imienia ich dziecka, nazwiska oraz 

wieku, informacji  

o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów, w publikacjach 

wydawniczych Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby 

związane z podaniem wyników konkursu. 

6.9. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych do celów konkursu (opiekunowie prawni – w/w dot. ich dziecka). 

 

7. PRAWA AUTORSKIE: 

7.1. Uczestnik konkursu (jego opiekun) poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują 

mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy 

konkursowej „zawierającej hasła tematyczne konkursu”. 

7.2. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) upoważnia nieodpłatnie Organizatorów  

do korzystania z pracy konkursowej „zawierającej hasła tematyczne konkursu” (w sposób 

nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć 

niewyłącznie, w wydawnictwach, spotach i pozostałych mediach Organizatorów, w zakresie 

wszystkich pól eksploatacji. 

7.3. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa haseł z prac 

konkursowych – rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

7.4. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie 

następujących danych: imię, nazwisko oraz wiek. 

7.5. Uczestnik (jego opiekun prawny) zgadza się na publikacje swojego wizerunku wykonanego 

podczas uroczystości wręczania nagród. 

7.6. Ponadto Uczestnik (jego opiekun prawny) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia  

za korzystanie z haseł z prac konkursowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym  

http://www.podlaska.policja.gov.pl/


w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie haseł z prac konkursowych na stronie 

internetowej oraz na inne przypadki publicznego ich udostępniania. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.podlaska.policja.gov.pl 

8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: wrd.kwp@bk.policja.gov.pl 

8.3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego wykluczenie  

z uczestnictwa w konkursie. 

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

http://www.podlaska/
mailto:wrd.kwp@bk.policja.gov.pl

