
Regulamin konkursu plastycznego  

„Bezpieczna Harcerska Akcja Letnia 2021” 

1. Cel konkursu 

Kształtowanie świadomości w zakresie bezpiecznego wypoczynku oraz bezpiecznego 

wykonywania prac w miejscu zamieszkania – w mieście i na wsi (w tym również  prac 

pomocniczych w gospodarstwach rolnych). 

 

2. Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze środowisk miejskich i wiejskich zrzeszonych 

w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na terenie województwa mazowieckiego. 

 

3. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie oraz Okręg 

Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.  

 

4. Zakres tematyczny konkursu 

Problematyka bezpiecznego wypoczynku i bezpiecznej pracy w miejscu zamieszkania, w tym  

pomocy w gospodarstwach rolnych, realizowana w formie prac plastycznych. 

 

5. Termin i miejsce konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym, do 30 września 2021 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 października 2021roku. 

 

6. Komisja konkursowa 

Organizacja i przebieg konkursu nadzorowane będą przez komisję w skład której wchodzą 

pracownicy  Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz 

przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Dopuszcza się uczestnictwo innych pracowników OIP w Warszawie w pracach komisji 

konkursowej. 

 

7. Zasady konkursu  

Na stronie ZHR: https://mazowsze.zhr.pl/   oraz w biuletynach informacyjnych zostanie 

umieszczona informacja o konkursie wraz z linkami do filmów dostępnych w sieci na temat 

bezpieczeństwa. 

a) Nie ogranicza się liczby uczestników konkursu. 

b) Uczestnicy konkursu są podzieleni na trzy grupy wiekowe: 

- klasa 0 – 4 

- klasa 5 – 8 

- uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

c) Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice – rysunki, wyklejanki, 

komiksy, prace malarskie – w  formacie A3. 

d) Prace są wykonane samodzielnie przez uczestników. 

https://mazowsze.zhr.pl/


e) Uczestnicy wysyłają zdjęcia swoich prac na specjalnie dedykowany konkursom adres 

mailowy OIP Warszawa: konkursyOIP@warszawa.pip.gov.pl  

f) Komisja konkursowa dokonuje oceny prac, wyłania 3 zwycięzców w każdej kategorii 

wiekowej (odpowiednio miejsce I, II, III) oraz zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień 

bądź nagrody specjalnej. 

 

8. Nagrody 

a) Zwycięzcy konkursu za zdobycie I, II i III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe. Wyróżnieni 

w konkursie otrzymują nagrody pocieszenia. 

b) Fundatorem nagród jest Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie. 

c) Wręczenie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników. W zależności od sytuacji 

epidemiologicznej wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie OIP Warszawa przy ul. 

Płockiej 11/13 bądź za pomocą przedstawicieli Okręgu Mazowieckiego Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej lub pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Warszawie. 

 

9. Podsumowanie 

a) Przewodniczący konkursu opracowuje dokumentację z przygotowania, przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia konkursu dla potrzeb OIP Warszawa. 

b) Relacja z przebiegu konkursu wraz ze zdjęciami prac zostanie umieszczona na stronach 

https://warszawa.pip.gov.pl/ oraz https://mazowsze.zhr.pl/ 

c) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych (imię, 

nazwisko, klasa, nazwa drużyny bądź gromady) oraz wizerunku na stronie 

https://warszawa.pip.gov.pl/ w notatce informującej o laureatach konkursu według 

załączonych określonych wzorów oświadczeń. 
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