
Uchwała N....t nus
Zarządu Powiatrr w Krakowie

z dnia. ]l.-qKłq{Ą^^. W. 2015r.. o . o . ol . . . . . ..

w Sprźllvie orgitnizacji powiłrtowego etapu l<onkursu plastycznego dlir dzieci i młoclzieżs,

Na poclstawie art. 32 ust. 1 r,v związktl
() Salnorządzie powiatowylll (t j. Dz.
lv Krakowie uchwala, co rrastępLrje:

z art.4 ust.1 pkt.L5 i Ż1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r'
U. Z 2013 l'.' poz. 595 Z pożrl.zln.), Zarząd Powiatu

$ 1. Postanawia się zorganizowac na terenie Powiatrr Krakowskiego powiatowy etap XVII
edyc.ii Ogolnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieŻy^ organizowallego przez
](tlnrettclanta Głtlrvrlego Paristwtlwej Strazy Pozarlre| - Szela obrorly C},*ilrrej Kraiir pod hasłem:
., llezpicczenstwtl i rozlvźrga _ tego od Ciebie każcly wynraga!''.

$ 2. Rozstrzygnięcie polviatowego etapu konkurstt ustala się rla dzie ri 16 nrarca 2015r.

$ 3. ]. Powołlrje się Kollrisję KonkLlrsową w skłaclzie określol]ylll w zaLączniktr Nr l do
tJchwaly.

2. I(ornis.ia Konkursowa przeprowaclzi powiatowy etap konkursu plastycznego c-lla dzieci
i llrłodzieŻy w dnitr 16 marca 2015r. i po zakoriczeniu prac l(omisia r"rlega rozwlą7anlu.

$ 4. Zasady i tryb przeprowadzenla powiatowego etapu kolrkttrsu określa Reguiarrlill
stanoił,iący załącznik Nr 2 do Uclrwały.

$ 5. Wyl<cltranie trclrrvały powierza się Dyrektor'owi Wydziałrr EciLlkacji.

$ 6. Llclrwała wchodzi vl,'zycie z dnierrr podjęcia.
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Zalączllik Nr l _

clo trchrvzilv Nr .Ł.,rrr'
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z rl.ia ...1.Y, o1.-,.. 2o l5r.

Skłacl Ktlmisji Konkursowe.j cIo przeprowadzenia powiatowego etapu l<onkursu plastycznego

dl:r dzieci i mlodzieży

Bezpieczełistlvl i rozwctgft _ tego od Ciebie kuful.v w.vffiilgu!"

l . Ar'l<acliusz Wrz oszczyk Człorrek Zarządu Powiattr rł' I(rakowie
). Lidia Pyci ska Dyrektor Wydziałrr l]drrl<ac.ii

3. I-'Iirlirla C}ociew,icz -- Dyrektor Wydziałv l\ezptegzelistwa i Zarz'ądzania I(ryzysowego
,i. Atltra Płonlia -'plastyk

z głoseln doradczyrn:

l. "Iarlilia Grela - Przcwodrricząca Korrrisji Edrrkacii Publiczne.]



Zal.rczrrili lrr 2 1
drr uclrrial) Nr' ..f/201 5

Zarzatltl Ptl-rł' iattt rr' Kra l.olvie
z cinia .'''''!'S.ł.Q. Ą-...]0 l 5r'

Regulamin powiatowego etapu konkursu plastycznego
dla dzieci i młodzieży

,, Bezpieczeństwo i rozwagg _ tego od Ciebie każdy wymaga!"

Konkurs plastyczr-ry został ogłoszony ptzez Komendalrta Głownego Państwowej Strazy
Pozarnej - Szefa obrony Cyrvilnej I(raju pod hasłeln ,,Bezpieczeństwo i rozwaga _ tego
od Ciebie każdy rł'ymaga!" dla uczniów szkół podstawowych, ginrr'razjalnych. uczniów
i rł,ychorł'ankolv spec.iainych oŚrodków szkolno-w5'chowawczych. świetlic
terapellt,Vcznych, warsztatów terapii zajęciorve.j (do 18 roktl zycia). W konktLrsie rriogą
równiez uczestniczyc dzieci biorące udział w zajęciach plastycznyclr w ośrodkaclr kultr'rry.
pracowriach. ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

2. C]elenl porviatowego etapll ogólnopolskiego Koirkltrslt Plastyczrrego d1a dzieci l młoclzteŻy

.jcst rvyłonienie po pięć finalowych prac Z każde.i grupy rviekowej i przesłanie iclr do
Małopoiskiego Urzęc1ti WojewÓdzkiego w Krakowie - Wyclział Bezpieczeństwa
t Zarządzania Kryzysowego tll. Baszt"owa22.

3.'fechnika wykonania pracy konkursowej powirrna nieścic się w kategoriaclr: rysurrek'
grafika, malarstwo, kolaz, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszanę. Nie bądą
l-twzgięclniane prace na szkle" kompozycje przestrzenne. rzezby. prace z uzYciem
prodtlktów spozywcz-v_ch (kasze' n_rakarorr},. r''vz itp.) oraz plasteliny. Dopuszczalrry format
prac kor-rkttrsowych - A4. A'3. Prace niespełiliające po\Ą/yzsz1,c1r warutrków nie będą brane
pod uwage przy rozstrzyganir-r Konkursu.

LJczestni]< moze wykoriaĆ tylko .jedną pracę kotrktlrsową. Nie przelvidul.je Się prac
zespołorv1,clr.

KaŻda placa powinna byó opisana według Wzoru tabeli stanowiącej załączntk do
legulaminli.

Praca kotrk]-ll"Sowa bez' ciołączonej wy'pełniorrej tabeli nie będzie brana pod ur.vagę przez
konrisję kotrkursową.

7. W konkursie moze uczestniczyc nłodzieŻ w-cztereclr grupacl_r wiekowyclr:

l grupa - uczniorvie klas I-III szkół podstarvorvych,
iI gr'upa - uczniowie klas IV-VI szkół podstarvowych,
trII grrrpa uczniorvie gimnazjórv,
IV gnrpa _ uczniorr'ie i r'r,yclrorvankorvic specjalnych ośrodkórr, szltolno-
wychon':rlvczych, świetlic terapeuĘcznych, n,arsztatórv terapii zajęciowej (do 18 roku
życia).



8. Szkoły i placówki przesyłają do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie wybrane
prace plastyazne (zgoclrrość z tematem' pozion art\,styczny, jakość wykorrania) lvykonane
sarnodzi el n ie przez uczt'l iow lub podopiecznych.

9. Prace lra powiatowy etap konkursu plastycznego szkoły i placorł,ki przesyłają na adres:

Wydział Edukacji
Starostrva Porviatowego w Krakowie
al. Slow:rckiego 20,
30-037 Kraków

z dopiskiem: konkurs plastyczny ,, Bezpieczeńshvo i rozlvaga _ tego od Ciebie lrażdy
tł'5'lnaga!'' w nieprzel<raczaltlytn tęrnrinie clo 6 nlarca 2015r. (DecydLrje data sternpltl
pocztou'ego). Prace nlozlla dostarczać równiez pod w/vr' aclres, do pokojtr 320, III piętro.

i0. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac zgodnie z pkt.2 niniejszego regulaminr-t

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

1 1' Komisja Konkursowa oceniając prace plastyczne będzie brała pod Llwagę walory
artystyczne i rnerytorycz'ne zgłoszonych prac, aw szczegolrroŚci:

a) trafność dobortr tematu placy.
b) .jakość i estetylii.r wykonania"
c) stopieri trudności rłykonairia,
d) oryginalnośc.

12. Rozstr'zygnięcie powiatcwego etapu korrkurslr plast'vcznego rlastąpi 16 lnarca 2015r.

13' ZwycięZcom powiatou'ego etapu konkursu plastilczrrego poSZcZególnych grtrp wiekowyclr
Komisj a Konkursow a przyzna nagrody rzęezow e.

14. Uczestnikom powiatorvcgo etapu konkursu plastyczrrego mogą zostaÓ przyznane rowniez
lłyróznienia.

15. organizatotzy nie przewidują zwrotu nadesłar'ryclr prac. Do 14 dni po zakończeniu
poiviator,vego etapu konkursu tnozna odebrać prace, które nie zostały wybrane
w W1lfl7ią1e Edukac.ii Starostwa Powiatowego w Krakowie, erl. Słor,r,ackiego 20' i(raków
(pokoj 320, iII piętro).

16' Wybralle place finałowe wlaz Z listą zwycięzcow Zostallą opLlblikowane na stronie
iirternetor.ve.i mvw.powiat.krakow.pl oraz podatle na tablicy' ogłoszelriorł,ej r'v bttc1l,nktt

Starostrł'a Powiatowego w Krakowie.

17. ostateczt'ty tertnin rozdania rragród zostanie podany lra stronie illterlretowej Starostwa.
Zrł'ycięzi':r, oraz osob.v wyroznione w kotlkursie plastyczllylll' zostaną pclwiadomiorre
teletbnicznię z naleŻytym r'vyprzedzeniem za pośrednictwetrr szkoły/placowki. lttore.|

uczniowie są zwycięzcami.



Zalącznik do Regu l aln t Ir tl

Wzor oprisr,r pracy

I)alle clo tabeli rvpisLrjetny drukowanynli litęrarli. Wypełnioną tabelę naIezv przyl<leić na odwrocie pr'ac1'

Lorrliulsowe.j ,

PLrnkty 3 i 4 (oznaczone *) nalezy wypełnić uŹywając znakr: X

XVII edvc.ia Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i mlodzieży pod hasłem:
Bezpieczeństwo i roz}vźrga _ tego ocl Ciebie lią"ov wvo'aga!"

Lp Dane autora pracy

1.
Imię i nazwisko:

2.
Rol< urodzenia

J.
l(1asa- I

af/-I) 4 516 IG IIG I IIIG Do lB r.z.

4
Grupa* I lt ill IV

5

Nazwa szi<oły lrrb placow'ki oświatowej:

U lica: Nurner:

l(od pocztowy: M iejscolvośc:

Porviat: Województwo

6.

Nauczyciel/
opiekun

Inrię i nazwisko

Tel. kontaktowy

7

Wyrazam zgodę na przetwarzanie nroich danych osobowych przez or'ganiZatora l]a potrzeby I(onkLlrsLr
( ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1991 r. Dz' U Nr l 33 " z pożll.zt^n.)

Poclpis roclziciL Iub opicliuna llra\vncgo


