
 
REGULAMIN 

II Powiatowego Konkursu „ Błyskotliwa szkoła’’ 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej 

w Olsztynie 
2. Współorganizatorami przedsięwzięcia są : Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji 

w Olsztynie i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 
 
 

§ 2 
Cele konkursu 

 
Cele konkursu to: 

1. Promowanie wiedzy o  bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży. 

2. Zwiększenie świadomości społeczeństwa, szczególnie młodych osób w zakresie właściwego 

zachowania się na drodze po zmroku. 

3. Kształtowanie prawidłowych postaw. 

4. Uświadomienie obowiązku noszenia odblasków wśród uczniów , pedagogów i rodziców. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Rozdział  2-  Ruch pieszych Art.11 ust. 4a  
znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym  

Piesi, którzy po zmroku poruszają się poza obszarem zabudowanym, powinni mieć na sobie element odblaskowy. Do 
tej pory obowiązek noszenia elementów odblaskowych miały osoby poniżej 15 roku życia. Teraz nowy przepis dotyczy 
wszystkich, bez względu na wiek. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty umieszczane do ubrania, opaski 
lub kamizelki. Policja zaznacza, że ważne jest ich umieszczenie na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki 
piersiowej i pleców. Wtedy odblaski będą dobrze widoczne dla kierowców. 

5. Podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie 

dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze. 

 
§ 3 

Zasady uczestnictwa 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI, VII szkół podstawowych w Olsztynie 
oraz powiatu olsztyńskiego. 

2. Szkoła biorąca udział w konkursie we własnym zakresie wybiera koordynatora działań, 
który ma za zadanie:  

1) organizowanie i koordynowanie akcji promujących konieczność noszenia 
odblasków wśród  młodzieży w swojej szkole,  
2) zliczanie ilości uczniów noszących odblaski raz w miesiącu, 
3) obliczenie procentowego udziału uczniów noszących odblasków stosunku do 
ilości uczniów danej szkoły. 
4) zebranie od rodziców lub prawnych opiekunów zgód  (wzór zgody w załączniku 
nr 4) na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie danych i prawach autorskich, 
o których  mowa w § 3 pkt. 5 i 6 (przechowywać zgody do wglądu). 

 



3.  Szkoła we własnym zakresie organizuje odblaski. 
4. Pracą konkursową jest sprawozdanie przygotowane przez koordynatora ( załącznik nr 1 i 2). 
5. Do sprawozdania należy dołączyć oświadczenie koordynatora ( załącznik nr 3) dotyczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych w celach 
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922)  

6. Sprawozdania nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie sprawozdań do konkursu jest 
równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do treści w nich zawartych na 
rzecz organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i 
prawach pokrewnych ( tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 880 roz. 10, Art. 81 ust.1). 
Organizator konkursu ma prawo do utrwalania treści w nich zawartych poprzez 
upublicznienie, używanie w Internecie, odtwarzanie, wyświetlanie oraz w innych formach 
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki  elektroniczne, CD-ROM, 
wprowadzenie do pamięci komputera); prezentowania prac na wystawach pozostających w 
związku z celami konkursu. 

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 30 im. 
Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie -  sp30.olsztyn.pl 

 
§ 4 

Termin i miejsce składania prac 
 

1. Konkurs trwa od 20 listopada 2017 r. do końca lutego 2018 r.  
2. Szkoły zgłaszają swój  udział w konkursie do 20 listopada 2017 r. 

 w formie elektronicznej na adres: olsztyn.sp30@wp.pl 
Sprawozdania (załącznik nr1) oraz oświadczenie ( załącznik nr 3) w wersji papierowej  
należy dostarczyć do  9 marca 2018r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 30 
im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie , ul. Pieczewska 10 

3. Sprawozdania dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku sprawozdań 
przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie sprawozdań 
podczas przesyłki. 

 
§ 5 

Zasady przyznawania nagród 
 

1. Organizatorzy konkursu powołają Komisję Konkursową, która wyłoni laureatów w terminie 
do 30 marca 2018r. i powiadomią szkoły  biorące udział w konkursie drogą elektroniczną. 

2. Komisja Konkursowa na podstawie sprawozdania koordynatora przydzieli danej szkole 
określoną ilość punktów według kryteriów : 

1)  procentowy udział uczniów noszących odblaski w stosunku do ilości uczniów w 
danej szkole. Liczenie uczniów noszących odblaski będzie się odbywało raz w 
miesiącu. 

2) ilość i różnorodność zorganizowanych akcji promujących konieczność noszenia 
odblasków wśród młodzieży w danej szkole (załącznik nr 1). 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna. 
 

 
 
 
 
 
 



§ 6 
Nagrody 

 

1. Organizatorzy konkursu przyznają szkołom następujące nagrody,  
1)   Statuetki - za zajęcie I, II i III miejsca  
2) Pamiątkowe Dyplomy – za  wyróżnienia 
3) Nagrody rzeczowe  

2. Koordynatorzy otrzymają pamiątkowe podziękowania. 
3. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu na uroczyste wręczenie nagród.  
4. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, 

będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie organizatora konkursu -  
Szkoły Podstawowej nr 30  im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie , ul .Pieczewska 10. 
 

 
§ 7 

Ogłoszenie wyników konkursu 
1. Uroczyste podsumowanie  wraz z wręczeniem nagród nastąpi w miesiącu kwietniu 2018. 

(Szczegółowe informacje dotyczące podsumowania konkursu zostaną podane w terminie 
późniejszym). 

1. Szkoły nagrodzone oraz wyróżnione zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach 
konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą elektroniczną. 

2. Informacja o ewentualnej zmianie terminu wręczenia nagród zostanie podana na stronach 
internetowych organizatora i współorganizatorów. 

 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków 

niniejszego regulaminu. 
2. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Komisja 

Konkursowa. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie. 

Kontakt z organizatorami konkursu: 
Jolanta Jakubowicz  tel. 665240459  
Anna Jędrzejewska 66842499   
Mariola Matusiak tel. 501491512 

 asp. szt. Małgorzata Demianiuk tel.89 522474 mail:malgorzata.demianiuk@olsztyn.ol.policja.gov.pl 
 


