
Łabowa dn. 14.06.2021 

Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie w mojej bajce” 

Jak co roku, Ochotnicza Straż Pożarna  w Łabowej, w ramach swojej działalności 

edukacyjnej i profilaktycznej, ogłasza konkurs plastyczny. Hasło przewodnie tegorocznego 

konkursu to „Bezpiecznie w mojej bajce”. Konkurs organizowany jest dzięki pozyskaniu przez 

łabowską jednostkę OSP środków finansowych, w ramach realizacji zadania publicznego 

„Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej w zakresie szerzenia profilaktyki 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej”.    

Temat: „Bezpiecznie w mojej bajce” 

Cel konkursu: Rozwój uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz utrwalenie 

podstawowych zasad bezpieczeństwa i profilaktyki przeciwpożarowej.  

Cele szczegółowe: Uczeń: 

 Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i przedstawia je poprzez 

pracę plastyczną 

 Zna podstawowe zasady podstępowania w sytuacjach trudnych  

i niebezpiecznych i przedstawia je poprzez pracę plastyczną 

 Rozumie znaczenie posiadania wiedzy na temat pierwszej pomocy i profilaktyki 

przeciwpożarowej 

Grupa konkursowa: Konkurs przeznaczony jest dla trzech grup: 

a) Dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 5 lat  

b) Uczniowie klas 0 

c) Uczniowie klas 1 - 3 

d) Uczniowie klas 4 - 8 

Zadanie: Przedstawienie za pomocą pracy plastycznej hasła konkursowego 

„Bezpiecznie w mojej bajce”. Uczestnicy konkursu wybierają scenę ze swojej ulubionej bajki 

i przedstawiają jej bohaterów w sytuacji, w której musza oni wykorzystać swoją wiedzę  

z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej aby sobie pomóc. 

Przykład: Siedem krasnoludków ratujących Śnieżkę i udzielających jej pierwszej pomocy, 

Książę pomagający Kopciuszkowi po upadku ze schodów o północy. Istotą konkursu jest 

pokazanie przez jego uczestników nie tylko pracy służb związanych z bezpieczeństwem, jak 



straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy policja, ale przede wszystkim, co w wybranych 

sytuacjach sami możemy zrobić aby komuś pomóc.      

Rodzaj techniki plastycznej: Praca może zostać wykonana dowolną techniką (kredki, 

farby, węgiel, kolaż, bibuła, papier kolorowy, itp.), oraz mieć formę przestrzenną (rysunek  

z wypukłymi elementami itp.). Maksymalny rozmiar pracy to kartka A2.   

Sposób oceny prac: Praca będzie oceniana przede wszystkim pod kątem kreatywności, 

estetyczności i SAMODZIELNOŚCI WYKONANIA. Prosimy nauczycieli aby zachęcili 

uczniów do samodzielnego wykonywania prac, z minimalnym wkładem osób dorosłych  

(w przypadku uczniów młodszych nie brane jest pod uwagę podczas oceny np. przyklejanie 

elementów gorącym klejem bądź innym produktem potrzebnym do utrwalenia pracy, gdyż 

oczywistym jest, że dziecko potrzebuje przy tym pomocy. Inaczej mogłoby zrobić sobie 

krzywdę).  

Zaznaczamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, rysunki będą stanowiły jedną 

nagradzaną kategorię konkursową a prace przestrzenne drugą.  

Nagrody: Twórcy trzech najwyżej ocenionych przez jury prac w każdej kategorii, 

otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Organizatorzy konkursu przewidują również 

wręczenie wyróżnień. Całkowita wartość nagród w konkursie to 1 000,00zł.    

Termin składania prac: Prace złożyć należy złożyć do siedzimy OSP Łabowa bądź 

przesłać na jej adres do dnia 21 czerwca 2021 roku. Liczy się data stempla pocztowego.  

Opiekunowie konkursu w poszczególnych placówkach zobowiązani są do pozyskania 

zgód na udział w konkursie, od opiekunów prawnych uczestników.   

Adres jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej, Łabowa 171, 33 – 336 Łabowa.  

Ogłoszenie wyników nastąpi 26 czerwca 2021roku. Z uwagi na pandemię wirusa  

Covid-19, w tym roku nie odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące konkurs. Nagrody 

zostaną do zwycięzców wysłane pocztą bądź po uzgodnieniu terminu, będzie je można odebrać 

z siedziby jednostki po ogłoszeniu wyników. Wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną 

upublicznione na profilu społecznościowych OSP Łabowa.   

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej 



Metryczka pracy konkursowej 

Metryczkę należy nakleić z tyłu każdej pracy konkursowej. Prace bez metryczki nie 

będą poddawane ocenie jury. 

KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNIE W MOJEJ BAJCE” 

Imię i nazwisko autora pracy 
 

 

Kategoria konkursowa 
 

 

Placówka zgłaszająca pracę 

 

 

 

Adres placówki  
 

 

Imię i nazwisko opiekuna konkursu 

 

 

 

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail do kontaktu   

 

 

…………………………………                                                        ………………………………… 

          Podpis Opiekuna Konkursu                                                                                                         Podpis Rodzica 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w 

konkursie plastycznym „Bezpiecznie w mojej bajce”. 

Wyrażam zgodę na  udział mojego dziecka …………………………………………  

w konkursie  plastycznym organizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łabowej,  

z siedzibą w Łabowej.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

organizatorów konkursu w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu  

w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych  

i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

……………………………………………              ……………………………………  

                  Czytelny podpis Rodzica                                                                                 Data i miejsce 

 


