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REGULAMIN                                                                                                                             

IX EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU DLA DZIECI                                                                                                        

„BEZPIECZNY MAŁOLAT”                                                                                                                             

ORGANIZOWANEGO PRZEZ                                                                                                                                 

MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE”                                                                                                                                         

W KATOWICACH 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach.  

 

2. Celem konkursu jest utrwalenie zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy oraz podczas 

zabawy, rozbudzanie zainteresowań związanych z najbliższym środowiskiem ucznia, 

usystematyzowanie podstawowych zagadnień z zakresu edukacji komunikacyjnej i dotyczącej 

bezpieczeństwa dziecka w społeczeństwie, w tym również w środowisku internetowym oraz 

budowanie świadomości norm zachowania w w/w okolicznościach. 

 

3. Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury 

„Bogucice-Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13a w Katowicach, w dwóch etapach:  

 

etap pierwszy (pisemny): dnia 25.04.2017r. o godz. 10:00,                                                                                                            

etap drugi (ustny): dnia 27.04.2017 r. o godz. 10:00. 

 

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

 

5. Konkurs ma charakter grupowy - organizator przyjmuje zgłoszenia drużyn trzyosobowych 

złożonych z uczestników wytypowanych przez placówkę zgłaszającą - szkołę. 

 

6. Każda szkoła może zgłosić najwyżej dwie drużyny trzyosobowe, w skład których wchodzić będą 

uczniowie z klas I-III. Nauczyciel lub wychowawca szkoły wybiera uczestników według 

wewnętrznych zasad (wybór, eliminacje wewnątrzszkolne itp.). 

 

7. Skład osobowy drużyn podczas trwania obu etapów konkursu nie może ulec zmianie. 

 

8. Podczas etapu pierwszego uczestnicy wypełniać będą pisemne testy. Testy uczestników 

konkursu oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. O wynikach testu uczestnicy zostaną 

poinformowani przed przystąpieniem do etapu drugiego.  

 

9. Drużyny, które zdobędą największą ilość punktów w pierwszym etapie konkursu przechodzą do 

etapu drugiego. Podczas etapu drugiego Jury wyłoni zwycięzców na podstawie punktacji za 

poprawność udzielonych odpowiedzi. 
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10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i terminów kolejnych etapów -                                      

o ewentualnych zmianach organizator poinformuje placówki oświatowe biorące udział                                

w konkursie. Ewentualna zmiana terminu lub miejsca kolejnych etapów konkursu nie będzie 

miała wpływu na przebieg ani poziom konkursu. W przypadku dużego zainteresowania 

przedsięwzięciem organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości grup biorących udział 

w konkursie. 

 

11. Werdykt Jury konkursowego jest ostateczny. 

 

12. Dla ułatwienia drużynom biorącym udział w konkursie, bezpośrednio przed rozpoczęciem 

pierwszego etapu konkursu zostanie wygłoszona prelekcja dotycząca podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. Udział w prelekcji jest obowiązkowy i stanowi integralną część konkursu. 

 

13. Finał konkursu i uroczyste rozdanie nagród finalistom konkursu oraz dyplomów dla uczestników                             

i opiekunów grup odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu konkursu. 

 

14. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników konkursu. 

 

15. Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe nadesłanie wypełnionej przez szkołę karty 

zgłoszenia, stanowiącej załącznik do regulaminu. 

 

16. Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie i wyraźnie - powinna również zawierać 

wszystkie wymagane dane, wyraźną pieczęć placówki oraz podpis i pieczęć dyrektora placówki 

zgłaszającej uczestników. 

 

17. Karty zgłoszeń należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2017 r. (liczy się 

data stempla pocztowego) na adres: 

                                                                                                                                                                      

 Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”,                                                                                                                                                                              

 Dział „Zawodzie”                                                                                                                                                                                            

 ul. Marcinkowskiego 13a,                                                                                                                                                                       

 40-233 Katowice                                                                                                                                                                       

 z dopiskiem: „BEZPIECZNY MAŁOLAT”.                                                                                                              

 

Karta zgłoszenia dostępna jest także na stronie internetowej:                                                                                                                       

www.mdkbogucice-zawodzie.pl - można przesłać skan wypełnionej i podpisanej karty z pieczęcią 

szkoły e-mailem na adres:                                                                                                                                            

instruktor.kamila@mdkbogucice-zawodzie.pl                                                                                                                

 

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej niezbędne jest także dostarczenie oryginału 

karty zgłoszenia najpóźniej w dniu pierwszego etapu konkursu. 
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18. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

• administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” z siedzibą: ul. Markiefki 44A, 40 – 213 Katowice, 

• jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu bieżącej realizacji IX edycji 

Regionalnego konkursu dla dzieci pn. „Bezpieczny Małolat”, w której uczestniczy, 

ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości, 

• podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w IX  edycji Regionalnego konkursu dla dzieci pn.„Bezpieczny 

Małolat”, 

• ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

19. Podczas konkursu wykonywana będzie dokumentacja zdjęciowa i filmowa w celu wykorzystania 

jej do promocji wydarzenia oraz działalności MDK. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak 

również w przygotowanych przez MDK „Bogucice – Zawodzie” akcjach i materiałach 

promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby promocji działalności MDK „Bogucice-

Zawodzie”, zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wizerunek uczestnika może być wykorzystany 

wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w każdej 

formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, bez 

konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu i dodatkowej zgody. Zaakceptowanie 

regulaminu jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

poszczególnych działań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej MDK, portalach 

społecznościowych, wykorzystane w materiałach promocyjnych, publikacjach, spotach 

i nagraniach. Rozpowszechnianie, o którym mowa w pkt 2, ust. 1 następować będzie bez 

ograniczeń terytorialnych, bezterminowo, wyłącznie do celów niekomercyjnych, służących 

promocji Regionalnego konkursu dla dzieci pn. „Bezpieczny Małolat” oraz Miejskiego Domu 

Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach. 

 

20. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu i kwestii regulaminowych udziela biuro 

Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach.  

tel. 32/255-32-44. 

Osoba odpowiedzialne za konkurs: 

Kamila Gallus (instruktor.kamila@mdkbogucice-zawodzie.pl) 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO VIII EDYCJI KONKURSU DLA DZIECI 

„BEZPIECZNY MAŁOLAT” 

 

Placówka zgłaszająca 
(nazwa, adres, telefon, 

adres e-mail, fax) 

Ilość osób 
biorących udział 

w konkursie 

Osoba odpowiedzialna 
/opiekun grupy 

Podpis  i pieczęć 
dyrektora placówki 

    

 

DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

DRUŻYNA nr 1 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Wiek 

�� 

 1... 

�����������������..                   . ���� ���� 

 

2. 

   

 

3. 

   

 

DRUŻYNA nr 2 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Wiek 
�� 

1... 

�����������������..                   . ���� ���� 

 

2. 

   

 

3. 

   

 

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU ZAPOZNAŁEM SIĘ I PRZYJĄŁEM DO REALIZACJI REGULAMIN VIII EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU 

DLA DZIECI „BEZPIECZNY MAŁOLAT”.                                                             

     

                                                                                                                                                                     .......................... 

           podpis opiekuna grupy 

 


