
 

 
 

   

Konkurs pt. „Zaprojektuj swoją maseczkę” 
 

dla uczniów wszystkich typów szkół  

powiatu inowrocławskiego  
 

ORGANIZATOR: 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W INOWROCŁAWIU 

 

PATRONAT MEDIALNY: 

GAZETA POMORSKA 

 
REGULAMIN 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Podstawowym celem Konkursu jest: 

 Dbałość o bezpieczeństwo uczniów, 

 Plastyczne zainspirowanie dzieci i młodzieży sposobami spędzania wolnego czasu, 

 Kreatywne myślenie i wykazanie się pomysłowością, 

 Budowanie przyjaznej i radosnej atmosfery w czasie, gdy musimy żyć z pewnymi ograniczeniami z powodu 

trwającej pandemii, 

 Integracja uczniów. 

 

§ 2 

Tematyka konkursu dotyczy wyrażenia swojego pomysłu na kolorowe zagospodarowanie przestrzeni jaką stanowią 

maseczki. Jak wiadomo, noszenie ich dla zakrycia ust oraz nosa jest obecnie wymagane, a spowodowane 

występowaniem koronawirusa.  

 

§ 3 

Zadania uczestników konkursu: 

 Nie wolno wykorzystać gotowej/oryginalnej maseczki, która została zakupiona lub podarowana. Szanujmy 

bowiem te materiały i nie marnujmy ich, a nośmy, bo taki jest obecnie obowiązek. 

 Użyj przykładowo skrawka materiału, papieru, krepy itp. o takich wymiarach, aby po przyłożeniu zakrywały 

twoje usta i nos. 

 Na tak przygotowanej powierzchni narysuj, namaluj, naklej itd. takie treści, które chciałbyś zaprezentować. 

Mogą być to: elementy tak zwanej martwej natury, przyrody, postacie z bajek i filmów, także twoja 

podobizna. Dozwolone jest zaprezentowanie określonych zawodów, które działają na rzecz bezpieczeństwa i 

troszczą się o zdrowie i życie ludzi. Możesz też umieścić na maseczce napisy, hasła. Po prostu wszystko to, co 

przyjdzie ci do głowy. 

 Najważniejsze jest, by maseczka była ciekawa, barwna, może być śmieszna, refleksyjna, przyciągająca wzrok. 

 Przygotowana maseczka nie może zawierać elementów i treści obraźliwych. 

 Gdy maseczka jest gotowa, zakryj nią swoje usta i nos, wykonaj zdjęcie i prześlij je na adres mailowy: 

rzecznik-inowroclaw@bg.policja.gov.pl z dopiskiem „Konkurs-Zaprojektuj swoją maseczkę”. 

mailto:rzecznik-inowroclaw@bg.policja.gov.pl


 

 

§ 4 

Zasady konkursu: 

 Konkurs trwa do dnia 22 maja 2020r.  

 Prace powinny być wykonane indywidualnie. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę. 

 W mailu podaj swoje imię, nazwisko, wiek, szkołę oraz telefon kontaktowy, w przypadku osób poniżej lat 18 

należy podać telefon rodzica. 

 

 

 

§ 5 

Przebieg konkursu: 

 Prace konkursowe zostaną ocenione komisyjnie. 

 Oceniane będą tematyka i pomysłowość. 

 Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane poprzez opublikowanie fotografii. 

 Fundatorem nagród jest Powiat Inowrocławski.  

 

§ 6 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania 

nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu, a także na 

ewentualne umieszczenie danych autora wskazanych w § 4 na materiałach profilaktycznych, które mogą być 

rozdysponowywane na terenie naszego powiatu i dalej. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane przez 

Organizatorów jako materiał profilaktyczny. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest 

Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocławiu. 

 

      Życzymy powodzenia!  


