
Zarządzenie N x/J 'lfi/ 
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia A l .  2018 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia III edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci w grupie wiekowej 5-6 lat pod hasłem „112 -  ratuje życie”.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017r. poz. 2234 ) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową do rozstrzygnięcia III edycji Wojewódzkiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci w grupie wiekowej 5-6 lat pod hasłem „112 -  ratuje życie”, 

zwaną dalej „Komisją”.

§ 2. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego:

a) Pani Agnieszka Martyniuk Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

b) Pani Aneta Pajek Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

c) Pani Monika Kłosowska - Bodak Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego;

2) przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu:

a) Pani Maria Leśniak Wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu.

2. Przewodniczącym Komisji jest Pani Aneta Pajek.

§ 3. 1. Do zadań Komisji należy:

- ocena nadesłanych prac według kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu,

- przyznanie wybranym pracom I, II oraz III miejsca, a także przydzielenie nagród 

rzeczowych dla poszczególnych autorów prac.

2. Komisja może przyznać wyróżnienia dowolnej ilości prac.

3. Stanowisko Komisji jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.



§ 4. 1. Termin posiedzenia Komisji zostanie ustalony do końca kwietnia 2018 r. i ogłoszony 

na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakładce 

CPR-112 Aktualności.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

3. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół, podpisany przez członków Komisji.

§ 5. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci w grupie wiekowej 
5-6 lat pod hasłem „112 -  ratuje życie”, stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

U-   *
Paweł Hreniak



Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym, który obowiązuje na terenie całej Unii 

Europejskiej. Można z niego skorzystać zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego. 

Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto 

numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM. Połączenia są całkowicie bezpłatne.

Zgłoszenie o charakterze alarmowym to informacja o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia 

nagłej sytuacji zagrożenia życia łub zdrowia, a także nagłego zagrożenia środowiska 

lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierowana na numer 

alarmowy.

Do takich sytuacji należą między innymi:

.  ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA;

.  UPROWADZENIE OSÓB;

.  PRZEMOC DOMOWA;

.  ZAKŁÓCANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
• WŁAMANIA;
.  POŻARY;
.  KRADZIEŻE;
.  WYPADKI DROGOWE;
.  ROZPOZNANIE OSOBY POSZUKIWANEJ;
.  UTRATA PRZYTOMNOŚCI, URAZY, BÓLE;
.  USZKODZENIE CIAŁA, ZŁE SAMOPOCZUCIE”.



Regulamin III edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego

„112 -  ratuje życie"

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Cel konkursu:

©Głównym celem konkursu to rozpowszechnianie wiedzy na temat numeru alarmowego 

przez dotarcie do jak największej ilości dzieci w przedszkolach. Priorytetem jest podkreślenie 

ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska. 

W trosce o bezpieczeństwo ludzi ważne jest aby SYSTEMATYCZNIE przypominać

©o zasadach korzystania z numeru *  oraz uświadamiać kiedy i w jaki sposób należy z niego 

korzystać. Konkurs zwraca uwagę na naukę właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska i kształtowanie odpowiednich zachowań dzieci w obliczu 

nagłych zdarzeń. Z obserwacji można zauważyć, iż poprzez dzieci trafiamy również do ich 

rodziców, dziadków co powiększa grono osób potrafiących w odpowiedni sposób użyć numeru

*  -jako RATUJĄCEGO ZYCIE.



Uczestnicy:

Konkurs jest skierowany do wszystkich przedszkoli dla dzieci w grupie wiekowej 5-6 lat 

w województwie dolnośląskim.

Warunki konkursu:

1. Temat prac konkursowych - „ 1 1 2 -  ratuj e życie”

2. Technika pracy: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż.

3. Każdy uczestnik może przekazać jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową. 

Dopuszczalny format: A3,A4. Prace nie mogą być oprawione.

4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory nigdzie nie publikowane 

i nie będące zwycięzcami innych konkursów.

5. Uczestnikami konkursu są dzieci przedszkolnej grupy wiekowej 5-6 lat.

6. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie kartki oraz zawierać 

dołączoną, wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia, stanowiącązałączniknr 

1 do Regulaminu.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy metryczki zawierającej: 

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, telefon 

kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego, dane uczestnika konkursu. Metryczkę 

konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Wyłonione zwycięskie prace, będą stanowić element graficzny m.in. ulotek.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Ocena prac:

Ocena prac będzie przeprowadzona przez komisję powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

Termin spotkania komisji zostanie ustalony w kwietniu 2018 r. i ogłoszony na stronie 

internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakładce CPR-112. 

Zadaniem komisji będzie wybór 3 najlepszych prac, którym przyznane zostaną miejsca I-III 

oraz wyróżnienie prac, biorąc pod uwagę zgodność z tematem i estetykę pracy. Komisja 

zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień dowolnej ilości prac. Stanowisko komisji jest 

ostateczne, od którego nie przysługuje odwołanie.



Terminy poszczególnych etapów:

ETAP I - Powiatowy (starostwa powiatowe/urzędy miast) -  do dnia 15 maja 2018 r. włącznie 

przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach przesyłają prace plastyczne do właściwych 

miejscowo starostw powiatowych/urzędów miast, które wyłaniają maksymalnie najlepszych 5 

prac z obrębu miasta/powiatu.

ETAP II - Wojewódzki (Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego -  Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego) -  do dnia 21 

maja 2018 r. włącznie ze starostw powiatowych/urzędów miast należy przesłać do Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu maksymalnie po 5 prac wraz z protokołem przekazania.

Adres, na który należy przesyłać prace w ramach II etapu:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
PI. Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław

ETAP III - Posiedzenie komisji konkursowej -  do 25 maja 2018 r. spośród nadesłanych prac 

komisja dokona wyboru laureatów biorąc pod uwagę zgodność z tematem i estetykę pracy.

Ogłoszenie wyników konkursu:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie do dnia 30 maja 2018 r. na stronie 

internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakładce CPR-112.

Ponadto opiekunowie zwycięzców konkursu (I, II oraz III miejsce) oraz osób wyróżnionych 

zostaną poinformowani telefonicznie.



Nagrody:

Organizator konkursu zapewnia nagrody rzeczowe dla autorów 3 najlepszych prac. Wręczenie 

nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r. Dokładny termin oraz miejsce zostaną ogłoszone 

na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakładce 

CPR-112.

Uwagi końcowe:

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach 

propagowania idei konkursu.

3. Prace niespełniające wymagań przewidzianych regulaminem nie podlegają ocenie. 

W przypadku nadesłania w większej ilości prac niż przewidziana przez organizatora, 

komisja dokona wyboru 5 prac, które podda ocenie. Prace nie powinny być rolowane 

i składane.

4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest: Aneta Pajek, tel. 71 340 66 82, 

adres e-mail: a.paiek(a),du\\’.vl

6. Link do adresu internetowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 

(http://www.duw.pl/czk ) w zakładce CPR-112.

7. Najciekawsze prace zostaną udostępnione do prezentacji dolnośląskim mediom oraz 

na stronie http://www.duw.pl/czk ) w zakładce CPR-112.

8. Niniejszy Regulamin oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2 są dostępne na stronie 

http://www.duw.pl/czk ) w zakładce CPR-112.

9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach 

związanych z przeprowadzanym konkursem.

10. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

http://www.duw.pl/czk
http://www.duw.pl/czk
http://www.duw.pl/czk


Zachęcamy do zabawy! Czekamy na rysunki, które będą mówić, kto i w 

jakich okolicznościach powinien korzystać z numeru 112. Jest to o tyle 

ważne, że dziś wiele zgłoszeń alarmowych jest fałszywych.

Ważne!
Załącznikami do Regulaminu są:

1) Karta zgłoszenia uczestnika konkursu.
2) Metryczka, którą muszą wypełnić rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika

konkursu.

Uwaga!

Zwycięskie prace zostaną także wykorzystane jako element graficzny m.in. ulotek.

WOJEWODA DOLNOŚI A R K I

Paweł Hreniak



Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnika konkurs

Wojewódzki konkurs plastyczny „112 -  ratuje życie”

Dane autora pracy

Imię:

Nazwisko:

Wiek:

Dane przedszkola
Nazwa:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Powiat: Województwo:

Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna: Numer telefonu nauczyciela/opiekuna:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby 
Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 
922)

Podpis nauczyciela/opiekuna



*Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs

Załącznik nr 2 - Metryczka

METRYCZKA PRACY

IMIĘ 1 NAZWISKO AUTORA

NAZWA 1 ADRES PRZEDSZKOLA

ADRES ZAMIESZKANIA

IMIĘ 1 NAZWISKO RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 
TELEFON KONTAKTOWY

ZGODA
(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)

Oświadczam, iż wyrażam/y zgodą na:
1. Udział mojego/naszego dziecka w konkursie plastycznym „112- ratuje życie" ogłoszonym przez Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
2. Nieodpłatne wykorzystanie pracy plastycznej mojego/naszego dziecka wykonanej w konkursie pt. „112 -  

ratuje życie" w akcjach promocyjnych i edukacyjnych organizowanych przez CPR we Wrocławiu, w tym 
również do celów wydawniczych.

Data, czytelny podpis...............................................................

________________________________________________ Data, czytelny podpis...................................................................


