
Regulamin konkursu w ramach  

programu profilaktycznego „ Rowerem Bezpiecznie”   

na hasło, plakat i spot profilaktyczny  

dotyczący bezpieczeństwa rowerzystów 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest promocja bezpiecznej jazdy rowerem i turystyki rowerowej dla całej 

rodziny. 

 

§ 3 

Tematem konkursu jest rozpowszechnianie zalet jazdy rowerem i związana z tym promocja 

bezpiecznego  poruszania się po drogach. 

 

§ 4 

Kategorie konkursowe 

 

 I grupa – Hasło promujące bezpieczną jazdę na rowerze. 

 II grupa – Plakat dotyczący bezpiecznej jazdy rowerem po drogach.  

 III grupa – Spot profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa na drodze. 

Jeden uczestnik może przesłać po jednej pracy do każdej kategorii konkursowej 

 

§ 5 

 

Warunki uczestnictwa 

 

 Hasło promujące bezpieczną jazdę na rowerze: 

 Uczestnicy bez ograniczeń wiekowych mogą przesyłać hasła zawierające  

do 10 słów. 

 Jeden uczestnik może przesłać do 3 haseł. 

 Do karty zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych 

opiekunów na udział w konkursie, w przypadku osób niepełnoletnich. 



 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 

do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880  

z późn. zm.). 

 Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji  

w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 Zwycięskie hasła opublikowane zostaną w czasie prowadzenia działań 

profilaktycznych przez KWP w Rzeszowie. 

 Hasła nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału 

w innych konkursach. 

 Nadesłanie haseł na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie prac do celów związanych 

z promocją bezpiecznych zachowań na drodze. 

 

 Plakat na temat bezpiecznej jazdy rowerem po drogach: 

 Uczestnicy bez ograniczeń wiekowych mogą przesyłać plakaty dotyczące 

bezpiecznej jazdy rowerem po drogach.  

 Jeden uczestnik może przesłać tylko jeden plakat. 

 Technika wykonania plakatu jest dowolna. 

 Do karty zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych 

opiekunów na udział w konkursie, w przypadku osób niepełnoletnich. 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw  

autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy          

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.          

z 2017 r. poz. 880  

z późn. zm.). 

 Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. 



 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji  

w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 Zwycięskie prace opublikowane zostaną w czasie prowadzenia działań 

profilaktycznych przez KWP w Rzeszowie. 

 Plakaty nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i brać 

udziału w innych konkursach. 

 Nadesłanie haseł na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie prac do celów związanych 

z promocją bezpiecznych zachowań na drodze . 

 Spot profilaktyczny na temat bezpiecznej jazdy po drogach.: 

 Uczestnicy bez ograniczeń wiekowych mogą przesyłać spoty profilaktyczne  

dotyczące bezpiecznej jazdy po drogach – w tym dotyczące rowerzystów.  

 Jeden uczestnik może przesłać tylko jeden spot profilaktyczny. 

 Technika wykonania jest dowolna. 

 Do karty zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych 

opiekunów na udział w konkursie, w przypadku osób niepełnoletnich. 

 Na spocie profilaktycznym mogą występować tylko osoby, które biorą udział  

w konkursie. 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw  

autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 880  

z późn. zm.). 

 Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji  

w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 Zwycięskie prace opublikowane zostaną w czasie prowadzenia działań 

profilaktycznych przez KWP w Rzeszowie. 



 Spoty profilaktyczne nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane 

i brać udziału w innych konkursach, a także łamać praw autorskich. Wszystkie 

elementy spotu profilaktycznego muszą być pracą własną, tj. film, podkład 

muzyczny itd.  

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie prac do celów związanych 

z promocją bezpiecznych zachowań na drodze . 

 

§ 6 

Termin i warunki dostarczenia prac 

 

 Prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e- mail: 

ilona.lyczko@rz.policja.gov.pl  tel. 821 2354  lub pocztą tradycyjną na adres: 

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie 

ul. Dąbrowskiego 30 

35-036 Rzeszów 

z dopiskiem „ROWEREM BEZPIECZNIE” w terminie do 30 października 2017 r. 

Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcie przez adresata.  

 Prace konkursowe przesłane po terminie nie będą oceniane. 

 

§ 7 

Zasady przyznawania nagród 

 

 Punkty przyzna jury składające się z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Rzeszowie oraz partnerów akcji i to one podejmie ostateczną decyzję, co do oceny 

prac i podziału nagród. 

 Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane. 

 Spośród zgłoszonych do konkursu prac, minimum trzy najlepsze zostaną nagrodzone 

z  każdej kategorii. 

mailto:ilona.lyczko@rz.policja.gov.pl


Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie. Lista 

zwycięzców zostanie opublikowane na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Rzeszowie www.podkarpacka.policja.gov.pl 

  

 Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w terminie 

późniejszym za pośrednictwem strony internetowej KWP w Rzeszowie  

www.podkarpacka.policja.gov.pl 

 Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną w konkursie jest rower. 

  

 

Załącznik do regulaminu: 

 

Karta zgłoszenia do konkursu „Rowerem Bezpiecznie” 

Kategoria Imię Nazwisko Telefon 
Podpis 

uczestnika 

Podpis rodzica 

/opiekuna 

prawnego 

      

      

      
Zgoda rodziców/Opiekunów prawnych:  

 

Wyrażam zgodę  na udział mojego dziecka/podopiecznego …………………………………. 

w konkursie na hasło, plakat lub spot reklamowy „Rowerem Bezpiecznie” oraz potwierdzam, że 

zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu organizowanego przez KWP w Rzeszowie. 

                                                                                               ….……………………………. 

                                                                                                      Podpis rodzica/opiekuna  prawnego 
 

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu „ Rowerem Bezpiecznie” 

organizowanego przez KWP w Rzeszowie. 

 

                                                                                               ….……………………………. 

                                                                                                                  Podpis  
Niepotrzebne skreślić 
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