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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Rower przyszłości”  

I. Organizator 

Organizatorem konkursu plastycznego „Rower przyszłości” jest Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Olsztynie. Konkurs organizowany jest w związku z piknikiem edukacyjnym Love rower 

zaplanowanym na 18 września 2022 roku,  kierowanym do dzieci i młodzieży stanowiącym 

jeden z elementów pikniku. 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym bezpiecznych 

zachowań na drodze podczas jazdy rowerem, promowanie roweru jako ekologicznego środka 

codziennej komunikacji oraz jazdy na rowerze jako formy aktywnego spędzania wolnego 

czasu.  

III. Warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady i jego przebieg 
 

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas II-VI szkół podstawowych 

województwa warmińsko - mazurskiego. 

2. Uczniowie klas I kończący rok szkolny 2021/2022, którzy otrzymali promocję do klas II 

mogą brać udział w konkursie.  

3. Uczniowie klas VI kończący rok szkolny 2021/2022, którzy otrzymali promocję do klas VII 

mogą brać udział w konkursie.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie  

oraz technice (rysunek, zdjęcie, plakat, komiks, makieta, grafika komputerowa, 

kompozycje przestrzenne, itp.), której tematem przewodnim będzie bezpieczny rower 

przyszłości, jakim moglibyśmy poruszać się w niedalekiej przyszłości.  

6. Konkurs trwa od 10 czerwca 2022 roku do 15 sierpnia 2022 roku.  

7. Prace konkursowe wraz z wypełnionym zgłoszeniem konkursowym oraz podpisanym 

oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu należy nadesłać  

lub dostarczyć osobiście (z dopiskiem „KONKURS Rower przyszłości”) do dnia  

15 sierpnia 2022 roku do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 

ul. Pstrowskiego 28 b 

10-602 Olsztyn 

8. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brały udziału w wyborze 

laureatów. Decyduje data stempla pocztowego. 
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9. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Prace 

konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kreatywności i pomysłowości, estetyki 

wykonania oraz doboru treści do tematu. Ciekawa, nietypowa forma prac, np. makieta, 

kompozycja przestrzenna będzie dodatkowo punktowana. 

10. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

11. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 5 września 2022 roku. Organizator zastrzega prawo 

do zmiany terminu ogłoszenia wyników, o czym laureaci zostaną poinformowani 

telefonicznie. 

12. Decyzja komisji konkursowej o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody  

lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.  

13. Rozdanie nagród oraz wystawa prac nastąpi w dniu 18 września 2022 roku  

w Parku Centralnym w Olsztynie podczas pikniku edukacyjnego Love rower.  

14. Organizator zastrzega prawo do zaprezentowania wybranych prac konkursowych  

na wystawie.  

15. Autorom najciekawszych prac konkursowych zostaną przyznane atrakcyjne nagrody  

oraz wyróżnienia.  

 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz zamieszczony na jego stronie 

internetowej: www.zdw.olsztyn.pl 

2. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu 

zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

4. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie  

- tel. 89 526 19 25, email: sekretariat@zdw.olsztyn.pl. 

 

 

 

http://www.zdw.olsztyn.pl/

