
 

Regulamin  

VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE” 

 

Organizatorem konkursu jest Wojewoda Podlaski. 

Współorganizatorzy: 

Podlaski Kurator Oświaty, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

Cel konkursu: 

Popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań 

w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. 

Adresaci:  

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

w województwie podlaskim. 

Warunki uczestnictwa w konkursie w czterech kategoriach: 

1) PLAKAT (praca plastyczna) wykonany indywidualnie przez uczniów klas I-IV szkół 

podstawowych. 

Plakat powinien zawierać hasło lub rymowankę promującą numer alarmowy 112. 

Technika pracy: rysunek kredką lub tuszem, malarstwo na papierze, grafika, kolaż, witraż, 

wydzieranka – format A3. 

2) KRÓTKA INSCENIZACJA (przedstawienie, scenka, pokaz) wykonana przez uczniów klas V-VIII 

szkół podstawowych (zespół 4-8 uczniów). 

Inscenizacja (przedstawienie na apelu szkolnym, uroczystości szkolnej, godzinie do dyspozycji 

wychowawcy, scenka, pokaz) powinna popularyzować wiedzę na temat numeru alarmowego 

112, propagować właściwe zachowania uczniów w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia 

lub środowiska. 



Inscenizację (przedstawienie, scenkę, pokaz) należy sfilmować przy pomocy: smartfonu, 

aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej, a film (trwający do 3 minut) zgrać na płytę CD lub DVD. 

3) PLAKAT, KOMIKS wykonany przez uczniów szkół ponadpodstawowych, indywidualnie 

lub w parze. 

Plakat, komiks powinien promować zasady właściwego korzystania z numeru 112. 

Technika pracy dowolna – format A3. 

4) FILM wykonany przez uczniów szkół ponadpodstawowych (zespół 3-4 uczniów). 

Film (trwający do 3 minut na płycie CD lub DVD) powinien propagować właściwe zachowania 

uczniów w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska lub/i niesienie pierwszej 

pomocy. 

Zasady zgłaszania i dostarczania prac konkursowych: 

1. Prace konkursowe wysyła szkoła, dołączając kartę zgłoszenia każdej pracy konkursowej 

oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną: 

 Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia pracy konkursowej, 

 Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz klauzula informacyjna, 

 Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela oraz klauzula 

informacyjna. 

2. Szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu w kategorii: 

 PLAKAT maksymalnie 15 plakatów w formacie A3, najlepszych pod względem 

merytorycznym i estetycznym; 

 KRÓTKA INSCENIZACJA maksymalnie 3 inscenizacje – przedstawienia, scenki, pokazy – 

najlepsze pod względem merytorycznym (na płycie CD/DVD). 

3. Szkoła ponadpodstawowa może zgłosić do konkursu w kategorii: 

 PLAKAT, KOMIKS maksymalnie 15 prac w formacie A3, najlepszych pod względem 

merytorycznym i estetycznym; 

 FILM maksymalnie 3 filmy – najlepsze pod względem merytorycznym (na płycie 

CD/DVD). 

4. Prace konkursowe prosimy przesyłać pocztą tradycyjną/składać w siedzibie Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w terminie do 16 stycznia 2020 r. (liczy się data stempla 

pocztowego) pod adres: 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

ul. Mikołaja Reja 67B 

16-400 Suwałki 

z dopiskiem Konkurs 112 

Kryteria oceny prac: 

Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, oceniając prace, brać będzie pod uwagę: 

 zgodność z tematyką, 

 wiedzę dotyczącą wykorzystania numeru alarmowego 112, 

 kompozycję i oryginalność ujęcia tematu, 

 estetykę prac plastycznych. 

 



Ocena prac: 

Ocena prac będzie przeprowadzona przez Komisję powołaną przez Dyrektora Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Białymstoku. Zadaniem Komisji będzie wybór najlepszych prac we wszystkich kategoriach, 

którym przyznane zostaną miejsca I-III oraz wyróżnienia. Organizator konkursu ufunduje 

nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac  we wszystkich kategoriach. Komisja 

zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień dowolnej ilości prac. Od decyzji komisji nie 

przysługuje odwołanie. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: 

Wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań laureatom Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE 

ŻYCIE” odbędzie się w lutym 2020 r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 

112. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w lutym 2020 r. na stronie internetowej Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego (w zakładce „112”), Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Suwałkach. 

Uwagi końcowe:  

1. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą 

zwracane. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i ich promocji na stronach 

internetowych organizatorów/nośnikach cyfrowych w celu propagowania idei konkursu oraz 

wykorzystania prac po zakończonym konkursie w celach promocyjnych dotyczących numeru 

alarmowego 112. 

3. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 

4. Prosimy nie rolować i składać prac plastycznych. 

5. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się treścią zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej na potrzeby organizacji konkursu. 

7. Informacji dotyczących konkursu udziela Jarosław Cezary Słabiński – Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Suwałkach, tel. 87 5670328; e-mail: jaroslaw.slabinski@cen.suwalki.pl 


