
 

Regulamin XIX edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 

pod hasłem„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” 

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży (zwanego 

dalej Konkursem) jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony 

Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego urzędów wojewódzkich. 

 

Głównym zadaniem Konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” jest przedstawienie 

profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia autorów  

i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszki  

i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem jest również ukazanie strażaków -

ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić 

uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić 

odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem 

konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. 

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP 

www.straz.gov.pl, w zakładce „Konkursy/plastyczne”. 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, w tym do uczniów i wychowanków specjalnych 

ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz  oddziałów integracyjnych. 

Uczestnicy w chwili przystąpienia do Konkursu nie mogą mieć ukończonego 18 r. ż. 

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. Praca konkursowa może być 

wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane. 

Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 

I grupa – autorzy w wieku od 6. do 9. r. ż., 

II grupa – autorzy w wieku od 10. do 13. r. ż., 

III grupa – autorzy w wieku od 14. do nieukończonego 18 r. ż., 

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 r. ż. 

W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które przeszły wszystkie szczeble określone 

regulaminem oraz spełniają wymagania zawarte w regulaminie. 

Prace przysyłane bezpośrednio do Komendy Głównej PSP z pominięciem etapów 

powiatowego i wojewódzkiego nie będą uwzględniane w konkursie. 

Technika i format wykonanych prac. 

Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie 

na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje 

przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) 

oraz plasteliny. 

Dopuszczalny format prac konkursowych to: A4, A3. 

Kryteriami wyboru prac są: 

zgodność z tematem, 

poziom artystyczny, 

jakość i staranność wykonania. 

 

 



Terminy poszczególnych etapów: 

powiatowe (starostwa powiatowe) – do 31 marca 2017 r. szkoły przesyłają prace plastyczne 

podzielone na poszczególne kategorie; 

wojewódzkie (WBiZK UW) – do 10 maja 2017 r. z powiatów do WBiZK UW wysłanych 

zostanie maksymalnie po 5 prac z każdej z 4 kategorii;  

centralne – WBiZK UW przesyłają po 5 prac finałowych z każdej z 4 grup do 7 czerwca 

2017 r. (wraz z załączonymi protokołami z prac komisji szczebla wojewódzkiego) 

Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich prac nadesłanych z poszczególnych 

województw po 3 najlepsze prace w 4 kategoriach (I, II, III miejsca) oraz 4 wyróżnienia. 

Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach 

czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną 

wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 

2017 r. 

 
 


