
Załącznik uchwały 
Prezydium ZG ZOSP RP 
z dnia 16.12.2008 r. 

 
 

REGULAMIN 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Zapobiegajmy pożarom” 
 
 
I. Cel konkursu: 
 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży 
i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz 
rozwój uzdolnień plastycznych. 
 
 
II. Tematyka konkursu: 
 
Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, 
kulturalnej i historię pożarnictwa. 
 
 
III. Organizatorzy: 
 
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji. 
 
 
IV. Uczestnicy: 
 
Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy. 
 
Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych: 
I grupa – przedszkola 
II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III 
III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI 
IV grupa – gimnazjum 
V grupa – szkoły ponadgimnazjalne 
VI grupa – dorośli 
 
Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, 
metaloplastyki, itp. 
 
Każdy autor może wykonać i przesłać od 1 do 5 prac. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych. 
 
Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr 1). 
 
 
V. Etapy konkursu: 
 
I – eliminacje środowiskowe (obozy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Ochotnicze Straże Pożarne, 
świetlice, szkoły) – powinny być zakończone do 31 października 
II – eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – powinny być zakończone do 30 listopada 
III – eliminacje powiatowe – powinny być zakończone do 31 grudnia 
IV – eliminacje wojewódzkie – powinny być zakończone do 31 stycznia 
V – eliminacje centralne – powinny być zakończone do 31 marca 
Organizator poszczególnych eliminacji konkursu może przesłać na szczebel wyższy od 1 do 5 prac  
w każdej grupie wiekowej. 



 
 
VI. Eliminacje centralne: 
 
Do eliminacji centralnych kwalifikują się prace wyłonione podczas eliminacji wojewódzkich. 
 
Podsumowanie krajowe odbywa się zgodnie z zaakceptowanych przez Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej kalendarzem imprez programowych. 
 
Dla laureatów szczebla centralnego podczas wakacji organizowane są warsztaty jako forma nagrody  
i pomocy artystycznej dla młodych twórców.  
 
 
VII. Jury: 
 
Oceny dokonuje Jury powołane na poszczególnych etapach eliminacji przez organizatora konkursu na 
danym szczeblu. Na szczeblu centralnym oceny dokonuje Jury powołane decyzją Prezydium Komisji ds. 
Młodzieży Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
VIII. Postanowienia końcowe: 
 
Prace nagrodzone na szczeblu centralnym prezentowane są w formie wystawy. Wyniki konkursu 
eliminacji centralnych ogłaszane są w czasopiśmie „Strażak” i na stronie internetowej Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Zalecane jest dążenie do propagowania konkursu w telewizji (programy edukacyjne, dziecięce) oraz  
w internecie. 
 
W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Prezydium Komisji ds. 
Młodzieży Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
 
Opracował: 
Zespół roboczy 
Komisji ds. Młodzieży ZG ZOSP RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Zapobiegajmy Pożarom” 
 

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 

 
METRYCZKA PRACY 

 

   

IMIĘ I NAZWISKO WIEK KLASA 

 

DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA 

   

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

 

NAZWA I ADRES PLACÓWKI NAUKI LUB PRACY (SZKOŁA) 

 

TYTUŁ PRACY 

  

ROK POWSTANIA TECHNIKA PRACY 

 

OPIEKUN (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY) 
 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

  

PODPIS UCZESTNIKA 
PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

(w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 
 

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ 
 


