
REGULAMIN KONKURSU 
 

„Błysko-brzaski – noś odblaski” 
 

        § 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs „Błysko-brzaski – noś odblaski” ( zwany dalej „Konkursem”) jest formą promocji 

zasad  bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze województwa warmińsko-
mazurskiego wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. 
 

2. Organizatorami Konkursu są: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Polski Kongres 
Drogowy zwani w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 

 
§ 2. 

Cele Konkursu 
 

1. Konkurs ma na celu zainteresowanie tematem bezpieczeństwa  dzieci i młodzieży, poprzez  
sztukę i zabawę, naukę właściwego zachowania  i prawidłowego postępowania już od 
najmłodszych lat. Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym, kształtować prawidłowe postawy oraz zwrócić uwagę na ważne zjawiska i 
sytuacje. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych, własnoręcznie wykonanych strojów 
zawierających elementy odblaskowe, zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3. 

Uczestnicy i przebieg Konkursu 
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie 
(zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”), w następujących kategoriach wiekowych: 

a) 4-6 lat 
b) 7-9 lat 
c) 10-12 lat 
d) 13-15 lat 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia ( Zał. Nr. 1 ) w terminie do 15 lipca 
2016r. i przedłożenie wykonanego przez Uczestnika Konkursu projektu graficznego stroju, do  
1 sierpnia  2016r. w formie papierowej na kartce formatu A4.  

 zgłoszenia dzieci pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–
Mazurskiego, chcących wziąć udział w konkursie, należy składać  do sekretariatu 
Departamentu Organizacyjnego lub wysłać na adres e-mail 
sekretariat@zdw.olsztyn.pl. 
 

 zgłoszenia dzieci  pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich , chcących wziąć udział 
w Konkursie, należy składać  do  sekretariatu Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Olsztynie lub wysłać na adres e-mail sekretariat@zdw.olsztyn.pl 

 
3. Projekty graficzne powinny być podpisane w sposób umożliwiający dokładną identyfikację 

Uczestnika Konkursu.  
4. Stroje, zgodne z przedłożonym projektem graficznym  będą przyjmowane w sekretariacie 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w okresie do 15 sierpnia 2016r.  
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5. Organizator Konkursu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na podstawie zgłoszenia 
(Załącznik nr 1) o przystąpieniu do Konkursu „Błysko-brzaski – noś odblaski” dostarczy do 
placówek biorących udział w Konkursie materiały odblaskowe (ścinki folii), które mogą 
posłużyć do zdobienia strojów wykonywanych przez dzieci. 

6. Stroje, które będą ozdabiane folią  odblaskową mogą być wykonane z dowolnego materiału 
lub tworzywa. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestników Konkursu wyrażą zgodę na umieszczenie zdjęć  z 
pokazów mody odblaskowej na stronach internetowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Olsztynie, Polskiego Kongresu Drogowego i prasie, o ile zaistnieje taka potrzeba. 
 

 
§ 4 

Wyłonienie laureatów Konkursu. 
 

1. Organizator powoła Komisję  konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, 
których dzieci nie brały udziału w Konkursie. 

2. Komisja w terminie do 30 sierpnia 2016 r. wyłoni laureatów Konkursu. Publiczne Ogłoszenie 
Wyników Konkursu połączone z wręczeniem nagród oraz pokazem strojów odblaskowych 
odbędzie się 25 września 2016 r. na scenie Staromiejskiej w Olsztynie. 

3. Komisja przy ocenie strojów  będzie brała pod uwagę kreatywność, estetykę wykonania 
strojów oraz ich „odblaskowość” 

4. Nagrody dla Uczestników Konkursu będą przyznawane w następujących kategoriach 
wiekowych: 

a) 4-6 lat miejsca I-III  
b) 7-9 lat miejsca I- III  
c) 10-12 lat miejsca I-III  
d) 13-15 lat miejsca I-III 

5. Organizator uhonoruje nagrodami rzeczowymi zwycięzców I, II i III miejsca w każdej kategorii 
wiekowej oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma  od Organizatora upominek.  
7. Wręczenie nagród połączone z pokazem strojów odblaskowych zaprezentowanych przez 

laureatów Konkursu odbędzie się  25 września 2016 r. na scenie Staromiejskiej w Olsztynie, 
jako jeden z elementów artystycznych otwierających  III Warmińsko – Mazurskie Forum 
Drogowe. 

 
 

§ 5. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Rodzic/ Opiekun prawny uczestnika Konkursu, z chwilą zgłoszenia udziału dziecka w 

Konkursie, oświadcza, że: 
 wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.) 
w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem; zgoda 
jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie, 

 akceptuje niniejszy Regulamin, 
 udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej 

Organizatora do korzystania ze zdjęć z pokazu strojów przez czas nieoznaczony oraz 
bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 


