
REGULAMIN KONKURSU  

112 – pomoc, nie zabawa 

 

Cele konkursu 

- promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112, 

- kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 

112, 

- rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. 

 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu „112 – pomoc, nie zabawa” jest Wojewoda Lubelski 

Lech Sprawka. 

 

Uczestnicy 

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest skierowany do uczniów uczęszczających do szkół 

podstawowych województwa lubelskiego, którzy są reprezentowani przez przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego. 

 

Czas trwania 

- 13 lutego 2023 r. – ogłoszenie konkursu 

- 17 marca 2023 r. – ostatni dzień przyjmowania prac konkursowych 

- 20 – 21 marca 2023 r. – ocena prac konkursowych 

- 24 marca 2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród 

 

Uczestnicy 

1. uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 – dla kategorii I, 

2. uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 – dla kategorii II, 

3. uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 – dla kategorii III. 

 

 

 

 

 

 



Kategorie 

 

I – Praca plastyczna przedstawiająca prawidłowe korzystanie z numeru alarmowego 112 

Praca powinna zostać wykonana indywidualnie w formacie A3. Prace powinny być płaskie, 

bez elementów przestrzennych. Praca w wersji papierowej powinna zostać dostarczona 

w wyznaczonym terminie (liczy się data wpływu) na adres organizatora. 

 

II – Opowiadanie przedstawiające zgłaszanie sytuacji nagłych na numer alarmowy 112 

Praca powinna być wykonana indywidualnie. Opowiadanie powinno być zapisane 

za pomocą edytora tekstu w formacie doc. Praca powinna zawierać maksymalnie 5400 

znaków (3 strony). Zgłoszone prace należy przesłać na adres e-mail organizatora. 

 

III – Projekt muralu promującego numer alarmowy 112 

Praca powinna być wykonana indywidualnie. Projekt lub zdjęcie projektu zapisane 

w formacie jpg powinno zostać wysłane na adres e-mail organizatora. 

W przypadku zaakceptowania przez organizatora projektu możliwe jest późniejsze 

wykonanie muralu na ścianie zewnętrznej o wysokości 20 metrów i szerokości 15 metrów, 

pokrytej tynkiem akrylowym.  

 

Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie oraz dostarczenie organizatorowi 

pracy  lub prac w kategoriach właściwych dla wieku uczestnika. Konieczne jest przesłanie 

razem z pracą wypełnionych załączników 1, 2 i 3 regulaminu oraz dołączenie ich do prac 

w sposób niebudzący wątpliwości co do autora pracy. Organizator prosi o nieużywanie 

zszywek. W przypadku przesyłania zgłoszeń prac konkursowych drogą elektroniczną 

(kategorie II i III) należy przesłać skany wypełnionych załączników, a podpis widniejący 

na dokumentach będzie traktowany jako własnoręczny. Nadesłane prace muszą być 

pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych 

konkursach. Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji 

o tych faktach. Całość autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac w zakresie 

ich publicznego odtwarzania, upowszechniania oraz umieszczania na stronach 

internetowych organizatora w całości i fragmentach przechodzi nieodpłatnie na własność 

organizatora, wraz z nośnikami, na których zostały zapisane. Organizator zastrzega sobie 

prawo do modyfikacji nadesłanych prac (zwłaszcza w zakresie koniecznym 



do upubliczniania i upowszechniania prac w internecie oraz ich druku bądź realizacji). 

Organizator nie zwraca przesłanych prac.  

 

Dostarczenie prac do organizatora 

 

W przypadku kategorii I prace winny zostać dostarczone do siedziby organizatora 

na adres: 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie 

ul. Wojciechowska 1, 20-704 Lublin 

z dopiskiem na kopercie „Konkurs 112” oraz nazwą szkoły uczestnika lub uczestników, 

np. „Konkurs 112, SP 1 Nowa Wola” 

 

lub w przypadku kategorii II i III na adres mailowy: 

konkurs112@lublin.uw.gov.pl – w tytule należy wpisać kategorię, szkołę (numer szkoły 

i miejscowość) oraz imię i nazwisko uczestnika, np. „kategoria III, SP 1 Nowa Wola, Jan 

Kowalski”. Praca kolejnego uczestnika powinna być wysłana oddzielnym mailem. 

Przesłanie prac drogą elektroniczną powinno umożliwiać odtworzenie pracy 

w jak najlepszej jakości (bez zmniejszania rozmiarów pliku), ewentualnie w treści maila 

powinien znajdować się link do pracy konkursowej z możliwością jej pobrania 

bez ograniczeń czasowych przy pomocy WeTransfer lub Google Dysk. Projekty murali 

powinny być zapisane w plikach o rozszerzeniu jpg. Wszelkie pliki elektroniczne winny być 

pozbawione złośliwego oprogramowaniem lub oprogramowania wpływającego 

na bezpieczeństwo sieci organizatora.  

 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

Jury konkursu, powołane przez organizatora, oceni prace konkursowe. Ocena komisji 

jest nieodwołalna i ostateczna.  

Opiekunowie prac laureatów konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzeniu pracy 

podopiecznego telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu obrad jury. 

W stosownym czasie wyniki zostaną również podane do wiadomości ogólnej na stronie 

organizatora (www.lublin.uw.gov.pl). 

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci m. in. aparatów 

fotograficznych, tabletów graficznych, głośników i słuchawek bezprzewodowych.  

 

 

mailto:konkurs112@lublin.uw.gov.pl


Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, m. in. w zakresie czasu 

nadsyłania prac czy terminu gali rozdania nagród z powodów niezależnych 

od organizatora, przy czym opiekunowie prac laureatów zostaną poinformowani 

o zmianach w stosownie wcześniejszym terminie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród w przypadku, 

gdy w ocenie jury, nadesłane materiały będą niezgodne z tematem konkursu lub będą 

przedstawiały niski poziom merytoryczny i artystyczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu w przedmiocie wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w poniższym 

oświadczeniu. 

 

 

Dane przedstawiciela ustawowego  

uczestnika konkursu: 

Imię, nazwisko………………………………… 

Adres zamieszkania……………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

miejscowość, data 

…………………………………………………… 

 

 

 

Lubelski Urząd Wojewódzki 

ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu danych osobowych mojego dziecka..................................................biorącego 

udział w konkursie „112 – pomoc, nie zabawa” z zakresie: 

a) imię i nazwisko 

b) nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza 

c) nr klasy, do której uczeń uczęszcza. 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 

ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin. 

2. Dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

4. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania. 

 

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 

 

 

Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 



Załącznik nr 2 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu w przedmiocie 

przekazania całości praw autorskich prac na rzecz organizatora konkursu. 

 

 

Dane przedstawiciela ustawowego  

uczestnika konkursu: 

Imię, nazwisko………………………………… 

Adres zamieszkania……………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

 

miejscowość, data 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Lubelski Urząd Wojewódzki 

ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie całości 

autorskich praw majątkowych do pracy mojego  

dziecka..............................................................biorącego udział w konkursie „112 – pomoc, 

nie zabawa” w zakresie ich publicznego odtwarzania i umieszczania na stronach 

internetowych organizatora konkursu w ramach prowadzonej przez organizatora 

działalności.  

Złożenie podpisu na oświadczeniu jest równoznaczne z deklaracją, że uczestnik jest 

twórcą/współtwórcą zgłaszanej pracy i posiada do niego osobiste oraz wyłączne 

i nieograniczone prawa majątkowe w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1991 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018, poz. 2339). Wszelkie wynikłe 

z tego tytułu roszczenia przejmuje zgłaszający, zwalniając z odpowiedzialności 

organizatora konkursu. 

 

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 

 

 

Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu. 

 

Imię i nazwisko ucznia  

Wiek ucznia  

Szkoła  

(nazwa i dokładny adres) 

 

 

 

 

Klasa  

Imię i nazwisko nauczyciela opiekującego 

się pracą 

 

Telefon kontaktowy  

i adres e-mail nauczyciela 

 

 


