REGULAMIN
I POWIATOWEGO KONKURSU
„MÓJ DOM TO BEZPIECZNY DOM”
Patronat:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
Organizator:

- Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
- Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
Cele Konkursu:

Konkurs jest przeprowadzony w ramach ogólnopolskiej akcji „NIE DLA CZADU”, której
głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu istnienia niebezpieczeństw związanych
z tlenkiem węgla oraz pokazanie, jak można zapobiegać zatruciom czadem. Dochodzi do nich,
bo nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niebezpieczne mogą być stosowane przez nas od lat
praktyki dotyczące np. uszczelniania okien czy też zaniedbania związane z przeglądem stanu
technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Prawie 3 700 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym prawie 1 800 poszkodowanych i 106 ofiar śmiertelnych,
JEDNA Z TYCH OFIAR TO DZIECKO Z NASZEGO POWIATU – te liczby pokazują żniwo, jakie czad
zebrał w ostatnim okresie grzewczym. Tylko od września 2012 r. do 31 marca 2013 r. na skutek zaczadzenia zginęęo
91 osób. Strażacy, we wspomnianym okresie, zdarzeń związanych z tlenkiem węgla odnotowali 3817. Poszkodowanych
w nich zostało 2216 osób. Tragedie ludzkie są często konsekwencją niewiedzy. Sposoby na uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla
są bardzo proste. Do zatruć dochodzi, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co może stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych
zasad bezpieczeństwa, bo nie mamy świadomości, że tak naprawdę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i domy stały się
bardziej bezpieczne. Problem wzrasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym, chociaż do akcji ratowniczo-gaśniczych związanych
z tlenkiem węgla strażacy wyjeżdżają w ciągu całego roku. Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trzecie miejsce po
zatruciach lekami i alkoholem. Więcej informacji na http://www.straz.gov.pl
Uczestnicy Konkursu:

- uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego.
Warunki uczestnictwa:

- każdy z uczestników przysyła pracę w formie plakatu bądź afiszu (dopuszczalny jest jeden
z dwóch wybranych formatów pracy: A4 lub A3).
- uczestnik ma prawo przesłać tylko jedną pracę, wykonaną wyłącznie indywidualnie
i samodzielnie.
- prace powinny zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową.
- pracę można przygotować za pomocą tradycyjnych technik plastycznych wyłącznie na papierze.
Nie będą dopuszczane prace do oceny jury wykonane na szkle, linoleum, drewnie, tkaninie,
wykonane przy pomocy plasteliny oraz kompozycje przestrzenne.
- pracę można wykonać również przy pomocy programu komputerowego (Corel, Gimp,
Photoshop, Illustrator itp.). W przypadku grafik wykonanych przy pomocy komputera należy
dostarczyć dwa pliki: wersję roboczą w danym programie oraz eksport pliku do formatu *.jpg.

- wszystkie prace wykonane przy pomocy komputera powinny być wydrukowane z załączoną
kartą zgłoszenia oraz dostarczone wraz z plikami nagranymi na płycie CD/DVD, bądź przesłane
drogą mailową na adres: centrum-pieterko@nasze.pl

Termin nadsyłania prac:

do 7 stycznia 2014 – na adres:
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji –
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury „Na pięterku” w Zduńskiej Woli
ul. Kilińskiego 17, 98 – 220 Zduńska Wola
tel. 43 823 22 01, e-mail: centrum-pieterko@nasze.pl
Rozstrzygnięcie konkursu:

14 stycznia 2014
Nagrody:

- organizator przewidział dla 20 autorów najlepszych prac nagrody rzeczowe w postaci
Czujki Dymu oraz apteczki z zestawem do pierwszej pomocy przedmedycznej.
- dodatkowo spośród grupy wyłonionych prac JURY wybierze najlepszą, która zostanie
opublikowana na stronach internetowych organizatorów, w piśmie „Notatnik Powiatowy”
i „Kurier Strażacki” oraz zostanie wydrukowana w formie plakatu (480mm x 680mm),
który zostanie rozpowszechniony na terenie powiatu zduńskowolskiego.
Ocenie będzie podlegać:

- ujęcie tematu,
- hasło użyte w plakacie, afiszu
- pomysł
- styl i estetyka.
Uwagi:
1) Prace nie podlegają zwrotowi.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nagrodzonymi pracami (wystawy, publikacje,
włączenie do archiwum).
3) W przypadku stwierdzenia przez Organizatora plagiatu lub naruszenia regulaminu nastąpi dyskwalifikacja
uczestnika.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

