
                  

REGULAMIN 
 

konkursu adresowanego do młodzieży województwa zachodniopomorskiego 
 

 
 
 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Konkurs  pt.  „Profilaktyka  oczami  młodzieży”  zwany  dalej  Konkursem,  organizowany  jest 
przez  Komendę  Wojewódzką  Policji  w  Szczecinie,  Urząd  Marszałkowski  Województwa 
Zachodniopomorskiego i Fundację Razem Bezpieczniej w Szczecinie.  
 

§ 2. 
CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest: 
 promowanie  działań  na  rzecz  bezpieczeństwa  młodzieży  województwa 
zachodniopomorskiego 

 aktywizacja  środowisk  szkolnych  w  zakresie  przeciwdziałania  zjawiskom 
patologicznym 

 podnoszenie poziomu świadomości prawnej i wiktymologicznej dzieci i młodzieży 
 

§ 3 
KATEGORIE KONKURSU 

 

 Film  –  reklama  społeczna  przestrzegająca  młodzież  przed  ryzykownymi 
zachowaniami. ( kategoria adresowana do młodzieży szkolnej). 

 Fotografia profilaktyczna (kategoria adresowana do młodzieży szkolnej). 
 Plakat profilaktyczny (kategoria kierowana do młodzieży szkolnej). 
 Scenariusz lekcji wychowawczej (kategoria adresowana do nauczycieli). 

 
W związku z tym, że efekt konkursu, czyli film, fotografia  lub plakat mają służyć zajęciom 
poświęconym bezpieczeństwu, każda praca przesłana na konkurs powinna być dodatkowo 
wzbogacona  o  scenariusz  zajęć  poświęcony  bezpieczeństwu  w  konkretnej  kategorii 
wybranej z regulaminu konkursu. W edycji 2012, uczestnikami konkursu będą więc zespoły 
– nauczyciel i uczeń lub nauczyciel i grupa uczniów. 
 
 
 



§ 4 
TEMATYKA KONKURSU 

 

Tematyka kategorii konkursowych obejmuje następujące zagadnienia: 
 
1. Przeciwdziałanie  zagrożeniom  związanym  z  sięganiem  po  środki  odurzające  (narkotyki, 

dopalacze, alkohol, nikotyna). 

2. Zagrożenia  związane  z  korzystaniem  z  Internetu  (cyberprzemoc,  uzależnienie  od  sieci 
internetowej, cyberzagrożenia). 

3. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przemocą i agresją w szkole i w domu.  

4. Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa i ekstremalnej przemocy.  

5. Przeciwdziałanie przemocy i agresji kibiców na stadionach.  

6. Przeciwdziałanie autoagresji oraz samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.  

7. Odpowiedzialność za swoje czyny.  
 

§ 5. 
ADRESAT I KATEGORIE KONKURSU 

 

Adresatem  konkursu  „Profilaktyka oczami młodzieży” w  edycji  2012  jest młodzież  szkolna 
szkół  podstawowych,  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych.  Wartość  edukacyjną  prac 
konkursowych  uczniów  wspomagają  scenariusze  prowadzenia  zajęć  profilaktycznych 
nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych oraz szkolnych pełnomocników do spraw 
bezpieczeństwa. 
 

Kategoria Film: 
 

1. Kategoria adresowana jest do młodzieży szkolnej województwa zachodniopomorskiego. 

2. Konkurs  obejmuje  opracowanie  filmowej  reklamy  społecznej,  której  treść ma  zwrócić 
uwagę na jedno z wymienionych w § 4 zagrożeń. 

3. Materiał filmowy nie może trwać dłużej niż 5 minut. 

4. Praca  konkursowa  powinna  być  zapisana w  formacie  umożliwiającym  jej  odczytanie  i 
dalsze odtwarzanie VCD, DVD. 

5. Praca  konkursowa  może  być  stworzona  przez  osobę  indywidualną  lub  zespół 
maksymalnie  trzech  osób.  Nadesłane  prace  są  koordynowane  przez  nauczyciela‐
opiekuna, który dba o jej wartość merytoryczną i edukacyjną. 

6. Osoba lub zespół osób może być autorem więcej niż jednej pracy konkursowej. 

7. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z: 
― oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej, 
― oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego 

materiału, filmowego, muzycznego oraz fotograficznego wykorzystanego w pracy 
konkursowej, 

― oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu 
― oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej w kategorii FILM zdjęcia i pliki 

dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich.  

8. Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z wyrażeniem  zgody  na wykorzystanie 
swoich prac przez organizatorów do działań profilaktycznych. 

 



Kategoria Fotografia: 
 

1. Konkurs  w  tej  kategorii  adresowany  jest  do  młodzieży  szkolnej  województwa 
zachodniopomorskiego. 

2. Konkurs obejmuje zrobienie  fotografii profilaktycznej, której  treść ma zwrócić uwagę na 
jedno  z  wymienionych  w  §  4  zagrożeń.  Praca  konkursowa  powinna  swoim  obrazem 
działać na wyobraźnię młodego człowieka i uświadamiać jak unikać niebezpieczeństw. 

3. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę fotografii wyłącznie własnego autorstwa. 

4. Do  Konkursu  przyjmowane  są  wyłącznie  zdjęcia  w  wersji  elektronicznej,  zapisane  w 
formacie JPG z minimalną kompresją, tryb koloru RGB, minimalna długość dłuższego boku 
1500 pikseli, wielkość pliku maksymalnie 10 MB. 

5. Każda  fotografia  konkursowa musi mieć  swój  tytuł. Nie może  zawierać podpisu autora, 
sygnatury  lub  logo,  nadrukowanej  daty,  ramki  graficznej  i  wszelkich  ozdobników.  Nie 
można również nanosić haseł, sloganów lub innych elementów tworzących w swej całości 
ze zdjęcia plakat profilaktyczny.  

6. Organizator dopuszcza komputerową obróbkę zdjęcia w programie graficznym odnoszącą 
się do całego zdjęcia. 

7. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z: 
― oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem przesłanych fotografii, 
― oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanych 

fotografii, 
― oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu, 
― oświadczeniem, że zdjęcia nie naruszają praw autorskich osób trzecich.  

8.  Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie 
swoich prac przez organizatorów do działań profilaktycznych. 
 

Kategoria Plakat profilaktyczny: 
 

1. Konkurs  w  tej  kategorii  adresowany  jest  do  młodzieży  szkolnej  województwa 
zachodniopomorskiego. 

2. Konkurs  obejmuje  zrobienie  plakatu  profilaktycznego w  formie  zdjęcia,  grafiki,  kolażu, 
liternictwa, którego treść ma zwrócić uwagę na jedno z wymienionych w § 4 zagrożeń.  

3. Praca konkursowa powinna swoim obrazem działać na wyobraźnię młodego człowieka  i 
uświadamiać jak unikać niebezpieczeństw. 

4. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę plakatów wyłącznie własnego autorstwa. 

5. Do  Konkursu  przyjmowane  są  wyłącznie  plakaty  w  wersji  elektronicznej,  zapisane  w 
formacie JPG z minimalną kompresją, tryb koloru RGB, minimalna długość dłuższego boku 
1500 pikseli, wielkość pliku maksymalnie 10 MB. 

6. Praca konkursowa na swoim obrazie nie może zawierać podpisu autora,   nadrukowanej 
daty, ramki graficznej.  

7. Na plakacie  jest możliwość naniesienia haseł, sloganów  lub  innych tekstów  i elementów 
graficznych  tworzących  w  swej  całości  plakat  profilaktyczny.  Możliwa  jest  wszelka 
ingerencja graficzna.  

8. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z: 
― oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem przesłanych plakatów, 
― oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanych 

plakatów, 



― oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu, 
― oświadczeniem, że plakat nie naruszają praw autorskich osób trzecich.  

9. Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie 
swoich prac przez organizatorów do działań profilaktycznych. 

 

Kategoria Scenariusz lekcji profilaktycznej. 
 

1. Część  konkursu  adresowana  do  nauczycieli, wychowawców,  pedagogów  szkolnych  oraz 
szkolnych pełnomocników do spraw bezpieczeństwa. 

2. Obejmuje  opracowanie  scenariusza  lekcji,  którego  treść  ma  zwrócić  uwagę  na  jedno                   
z wymienionych w § 4 zagrożeń. 

3. Scenariusz  powinien  posiadać  następujące  elementy:  (  temat,  cele,  formy  pracy                           
z uczniem, metody wykorzystywane podczas zajęć, czas ich trwania, określonego adresata 
pod  względem  wieku  ‐  klasy,  szczegółowy  opis  zajęć  z  uwzględnieniem  wszelkich 
elementów  składowych,  ich  czasu  trwania  i  omawianych  podczas  wstępu,  rozwinięcia                    
i zakończenia. Określenia wszelkich materiałów pomocniczych wykorzystywanych podczas 
prowadzenia  zajęć). W  trakcie  opracowywania  scenariusza  powinny  być  uwzględnione 
prace twórcze (film, fotografie  lub plakat) zgłoszone do konkursu przez młodzież szkolną 
pracująca pod opieką nauczyciela.  

4. Scenariusz powinien być przygotowany w takiej formie, aby mógł być realizowany w ciągu 
45 minutowej lekcji przez wszystkich zainteresowanych problematyką nauczycieli.  

 
§ 6. 

OFERTA DLA SZKÓŁ I UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

1. Organizatorzy  umożliwiają  osobom  przystępującym  do  konkursu  (uczniom)  udział                      
w warsztatach tematycznych (filmowych, graficznych i fotograficznych). 

2. Organizatorzy  umożliwiają  osobom  przystępującym  do  konkursu  (nauczycielom‐ 
opiekunom) udział w warsztatach poświęconych bezpieczeństwu w szkole.  

3. Placówki  oświatowe,  których  uczniowie  biorą  udział  w  konkursie  mają  możliwość 
zorganizowania  na  swoim  terenie  lekcji  profilaktycznej  realizowanej  przez  policjantów 
Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Szczecinie  połączonej  z  wystawą  prac  laureatów 
poprzednich edycji konkursu. 

4. Szczegółowe  informacje  na  temat  powyższych  inicjatyw  dostępne  będą  na  stronach 
internetowych organizatorów.  

 
§ 7. 

PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych organizatorów: 
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie www.szczecin.kwp.gov.pl  
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl 
 Fundacji Razem Bezpieczniej w Szczecinie www.razembezpieczniej.pl 

2. Zgłaszanie  uczestników  do  konkursu  odbywa  się w  terminie  do  15.09.2012  r.  na  adres 
profilaktyka@szczecin.policja.gov.pl 

3. Zgłoszenie  powinno  obejmować  dane  ucznia  lub  uczniów  oraz  dane  opiekuna                       
(imię, nazwisko, placówka oświatowa, telefon kontaktowy) 



4. Prace  konkursowe  należy  nadesłać  lub  dostarczyć  osobiście  w  wersji  elektronicznej                   
(do dnia 15 listopada 2012 r.) na adres:  

5. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Wydział Komunikacji Społecznej ul. Małopolska 
47  kod:  70‐515  Szczecin  z  dopiskiem  „Profilaktyka  oczami młodzieży”‐  kategoria  film  + 
scenariusz zajęć.  

6. Prace  konkursowe  w  kategorii  FOTOGRAFIA  należy  wysłać  na  adres  
profilaktyka@szczecin.policja.gov.pl  z  dopiskiem  „Profilaktyka  oczami  młodzieży”‐ 
kategoria foto + scenariusz zajęć.  

7. Prace  konkursowe  w  kategorii  PLAKAT  należy  wysłać  na  adres 
profilaktyka@szczecin.policja.gov.pl  z  dopiskiem  „Profilaktyka  oczami  młodzieży”  – 
kategoria plakat + scenariusz zajęć. 

8. Prace  powinny  zawierać  następujące  informacje:  dane  autora  lub  autorów                           
(imię  i nazwisko autora,‐ów, klasa,  szkoła),  imię  i nazwisko nauczyciela‐opiekuna autora 
scenariusza lekcji profilaktycznej, scenariusz lekcji profilaktycznej, telefon kontaktowy.  

 
§ 8. 

OCENA PRAC 
 

1. Każda z kategorii konkursowych oceniana będzie oddzielnie. 

2. Nad  przebiegiem  Konkursu  nadzór  sprawuje  komisja,  w  skład,  której  wchodzą 
przedstawiciele organizatorów i zaproszeni goście. 

3. Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, komisja sporządzi protokół z jego przebiegu,  
w którym wskaże skład komisji oraz  imiona  i nazwiska osób, które zostały nagrodzone w 
konkursie. 

4. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.  

5. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień. 

6. Kryteria oceny prac konkursowych. 
 wartość merytoryczna pracy konkursowej, 
 wartość edukacyjna, 
 oryginalność pomysłów, koncepcji i technik, 
 strona artystyczna pracy, 
 techniczna  jakość  filmu,  zdjęć  i  plakatów wykorzystanie  technik  komputerowych  i 
innych technik multimedialnych, 

 
§ 9. 

FINAŁ KONKURSU 
 

1. Ogłoszenie  wyników  Konkursu  oraz  poinformowanie  o  nich  laureatów  nastąpi                           
do 21 grudnia 2012 roku.  

2. Wyniki te będą dostępne na stronach internetowych:  
― Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie www.szczecin.kwp.gov.pl  
― Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl 
― Fundacji „Razem Bezpieczniej” w Szczecinie www.razembezpieczniej.pl 
― oraz podczas uroczystości podsumowania konkursu o terminie której  laureaci zostaną 

indywidualnie poinformowani. 
 
  

§ 10. 



 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z wyrażeniem  zgody  na wykorzystanie  i 
przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych przystępujących do Konkursu. 

2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  bezpłatnego  wykorzystania  prac 
konkursowych w wydawnictwach własnych oraz mediach dla  celów promujących  idee 
bezpieczeństwa. 

3. Przysłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

5. Prace  laureatów  będą  służyły  edukacji w  obszarze  bezpieczeństwa w  ramach  innych 
projektów realizowanych przez organizatorów konkursu.  

 
 

 
 
 


