
R E G U L A M I N

 konkursu ekologicznego o służbie konnej w Policji

Postanowienia ogólne

Konkurs  ekologicznej akcji edukacyjno - informacyjnej realizowanej przez Zespoły Konne śląskiej

Policji przyczyniającej się do walki antysmogowej o działaniach jakie są podejmowane przez Zespoły

Konne śląskiej policji w celu zapobiegania negatywnym skutkom dewastacji środowiska naturalnego,

jak również podejmowanych inicjatywach ukierunkowanych na zmianę zachowań, a nawet i powolną

zmianę postaw dotyczących środowiska naturalnego organizowany jest dla wszystkich przedszkoli i

szkół podstawowych garnizonu śląskiego.

Cel główny konkursu

 Aktywizowanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do poszerzania wiedzy na temat

służby  konnej  w  Policji,  wiedzy  ogólnej  na  temat  koni,  jak  i  proekologicznych  działań

podejmowanych przez śląską policję.

Cele pośrednie konkursu

 Pozyskanie i poszerzenie wiedzy na temat ras koni.

 Pozyskanie i poszerzenie wiedzy w zakresie maści koni.

 Zapoznanie z codzienną obsługą i opieką nad końmi: żywienie, bezpieczeństwo.

 Uzyskanie wiedzy na temat wykorzystania koni w Policji.

 Uzyskanie  wiedzy  nt.  negatywnych  aktywności  człowieka,  które  prowadzą  do

zanieczyszczenia i zniszczenia środowiska naturalnego.

 Uzyskanie wiedzy nt. działań, które każda jednostka może zrealizować, a których celem jest

podniesienie jakości środowiska, w którym żyjemy, uczymy się, i w którym pracują rodzice.

 Uzyskanie  wiedzy  nt.  tego,  iż  działanie  każdej  jednostki  ma  znaczenie  w  kontekście  jej

wpływu na środowisko naturalne. 
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Adresaci konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych klas

I - III zlokalizowanych na obszarze województwa śląskiego.

Warunki i terminy uczestnictwa w konkursie

 Zgłoszenie  placówki  przedszkolnej,  szkolnej  z  terenu  województwa  śląskiego  do  udziału

w warsztatach o służbie konnej w Policji.

 Przewidywana liczba uczestników w warsztatach:

- 500 uczestników z placówek przedszkolnych,

- 500  uczestników ze szkół podstawowych.

 Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres wskazany przez organizatora od

dnia 02.01.2018 r. do dnia 15.03.2018 r.

 O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 Konkurs zostanie zorganizowany i rozstrzygnięty bezpośrednio po zakończeniu warsztatów.

 Terminy jednodniowych warsztatów dla poszczególnych grup będą ustalane indywidualnie.

 Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch formach:

 Konkurs plastyczny:

 praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika samodzielnie (jedna

osoba może wykonać tylko jedną pracę konkursową),

 najmłodsi  uczestnicy warsztatów – przedszkolaki  wykonują  pracę w placówce

przedszkolnej i przywożą pracę ze sobą na warsztaty prowadzone przez Zespoły

Konne,

 prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej,

 jury wybierze i nagrodzi najlepsze prace,

 Konkurs wiedzy - Quiz:

 starsi uczestnicy warsztatów – uczniowie szkół podstawowych, na ich zakończenie

będą  odpowiadali  na  pytania  zadawane  przez  prelegentów warsztatów dotyczące

wcześniej omówionych kwestii,

 uczestnicy  warsztatów,  którzy  zostaną  ocenieni,  jako  najaktywniejsi  zostaną

nagrodzeni.

Jury

 Oba konkursy oceniane będą przez jury, w skład którego wejdą trenerzy Zespołów Konnych

KMP w Częstochowie i KMP w Chorzowie.
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 Jury wybierze zwycięzców konkursu i przyzna nagrody w obu kategoriach wiekowych.

 Jury może podjąć decyzję o przyznaniu tylko wyróżnień.

 Zwycięzcom konkursu w obu kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 Wyniki prac jury są ostateczne.

Kryteria oceny prac konkursowych

Oceny prac konkursowych dokonywane będą według następujących kryteriów: 

 właściwa  interpretacja  tematu  podanego  w  tytule  oraz  zgodność  z  celami  konkursu

określonymi w regulaminie (0 – 10 pkt), 

 wartości edukacyjno – profilaktyczne (0 – 10 pkt),

 wartości artystyczne (0 – 10 pkt).

Ochrona danych osobowych

 dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane jedynie w celach przeprowadzenia

konkursu,  wyłonienia  uczestników,  którym  przysługiwać  będzie  prawo  do  otrzymania

nagrody,  wydania,  odbioru  oraz  rozliczenia  nagrody,  na  co  rodzice/opiekunowie  prawni

uczestnika wyrażają zgodę,

 dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr

101, poz. 926, z późn. zm.) - administratorem danych są organizatorzy konkursu,

 przetwarzanie  danych  osobowych  obejmuje  także  publikację  na  stronach  internetowych

organizatorów konkursu oraz w lokalnych mediach imienia i nazwiska autorów zwycięskich

prac wraz z nazwą szkoły, której uczniem jest uczestnik,

 uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

 podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  brak  zgody  na  ich  podanie

uniemożliwia udział w konkursie.

Informacje dodatkowe 

 prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ich autorom,

 rodzic / opiekun prawny autora pracy, akceptując regulamin konkursu, udziela organizatorom

upoważnienia  do  wykorzystania  pracy  do  różnego  rodzaju  publikacji,  w  szczególności:

udostępnienia w Internecie, publicznego wystawiania, drukowania, w celach promocji.
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Załącznik nr 1

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka

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

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu ekologicznego

o służbie konnej w Policji organizowanego przez Zespoły Konne śląskiej Policji i akceptuję

jego warunki.

2. Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  publikację  danych osobowych

mojego syna/córki .........................................................................................., w postaci imienia

i nazwiska oraz nazwy przedszkola / szkoły przez organizatorów konkursu (w tym na swoich

stronach internetowych)  w celach konkursowych,  zgodnie  z  wymogami ustawy z  dnia  29

sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.

zm.).

Miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

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