
 

 

 

 
REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„SKRZYŻOWANIE W CENTRUM MIASTA” 

 

I. ORGANIATOR KONKURSU: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 

II. TEMAT KONKURSU: 

„Skrzyżowanie w centrum miasta”  - ilustracja przedstawiająca mnogość i różnorodność 

elementów wpływających na ruch drogowy. Częścią tego ruchu jest człowiek jako kierowca, 

pieszy, rowerzysta i  pasażer. 

Wykonanie plakatu w dużym formacie – A2 lub większym, który zobrazuje: 

 skrzyżowanie ulic w centrum miasta wraz z pełną infrastrukturą drogową: przejścia  

dla pieszych, sygnalizatory świetlne, znaki drogowe, przystanki autobusowe, tory 

tramwajowe, budynki oraz wszystko to, co wpływa na  organizację ruchu drogowego, 

 pojazdy w ruchu drogowym, np. pojazdy komunikacji miejskiej, pojazdy osobowe, 

motocykle, rowery, hulajnogi oraz uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych. 

III. CZAS REALIZACJI: 

Rozpoczęcie konkursu - 19 kwietnia 2022 roku, zakończenie - 27 maja 2022 roku.   

IV. ADRESACI KONKURSU:  

Konkurs skierowany jest do grup przedszkolnych. Oczekujemy prac zespołowych, w których 

wykonanie zaangażowana zostanie maksymalna ilość dzieci z danej grupy. 

V. CEL KONKURSU: 

Uświadomienie najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, że wszystko co nas otacza, 

wpływa na ruch drogowy. Ukazanie istoty elementów, które zapewniają organizację i porządek 

na drodze, ale też wskazanie czynników ograniczających widoczność, utrudniających ruch 

drogowy oraz stwarzających sytuacje niebezpieczne. Docelowo dzieci powinny posiąść 

umiejętność stosowania się do zasad ruchu drogowego powszechnie obowiązujących  

oraz eliminowania zachowań ryzykownych. 

 



 

 

VI. FORMAT I TECHNIKA WYKONANIA: 

Praca konkursowa w formacie A2 lub większym, może być wykonana dowolną techniką 

malarską, rysunkową, czy plastyczną, z wyłączeniem prac wykonanych za pomocą grafiki 

komputerowej. 

VII. SPOSÓB I TERMIN DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

Gotowe prace można dostarczać do dnia 27 maja 2022 roku włącznie, do sekretariatu Ośrodka – 

znajdującego się w pokoju nr 104, na I piętrze przy ul. Podmiejskiej 18 w Gorzowie Wlkp.  

w godz. 7 30 – 15 15 (praca nie może być pognieciona, złożona lub uszkodzona). 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Zgłoszenie udziału przedszkola w konkursie plastycznym pn. „SKRZYŻOWANIE  

W CENTRUM MIASTA”,  na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, 

przesłane do dnia 04 maja 2022 r. na adres e-mail: brd@wordgorzow.pl,  

2. Praca zgodna z tematem przewodnim konkursu, wykonana i dostarczona w sposób określony 

 w niniejszym regulaminie.  

3. Każde przedszkole może zgłosić do udziału w konkursie po 1 pracy z każdej grupy/oddziału. 

4. Na odwrocie pracy należy wpisać informację o autorach: nazwę lub numer grupy,  wiek dzieci, 

a także numer oraz siedzibę przedszkola. 

 

IX. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY: 
 

1. Oceny prac plastycznych dokona minimum czteroosobowa Komisja Konkursowa powołana 

przez Dyrektora WORD w Gorzowie Wlkp.  

2. Nagrodzone – upominkami indywidualnymi oraz nagrodą dla grupy przedszkolnej -  zostaną 

trzy najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową prace.  

3. Dopuszcza się przyznanie nagród dodatkowych – wyróżnień. 

4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 01 czerwca br.  

5. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej WORD Gorzów Wlkp. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Beata Dudkiewicz kontakt: tel. 957 257 644   

e-mail: brd@wordgorzow.pl 

 

 

 

 

 

 


