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Obszar działania: Bezpieczeństwo lokalne 
Tytuł projektu: „Ekipa T.A.K. - Bezpieczeństwo”  

Konkurs  dla dzieci i młodzieży  
 
 
 

 

 

 

 

ANEKS DO 

REGULAMINU  KONKURSU  
pod nazwą „EKIPA – T.A.K. BEZPIECZEŃSTWO”  

DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY, MIESZKAŃCÓW POW. MŁAWSKIEGO 
 

Realizowany w ramach działań : „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” 

 

 
ORGANIZACJA KONKURSU 

 
Organizatorem Konkursu pod nazwą „Ekipa T.A.K.- Bezpieczeństwo” jest Komendant Powiatowy 
Policji w Mławie. Konkursowi patronuje Starosta Mławski, Burmistrz Miasta Mława oraz Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie.  

 
CEL GŁÓWNY KONKURSU 

 
Wzrost świadomości zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w obszarach : 
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 
- bezpieczeństwo nad wodą; 
- cyberzagrożenia.   

 
CELE CZĄSTKOWE 
1. Promowanie bezpiecznych zachowań  i świadomego stosowania zasad bezpieczeństwa  

przez najmłodszych mieszkańców. 
2. Inspirowanie  środowiska lokalnego do działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży. 
2. Wyróżnienie uczestników konkursu nagrodami. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikami Konkursu plastycznego są mieszkańcy pow. mławskiego w dwóch grupach  
wiekowych, tj. uczniowie klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych. 
 

2. Nowe zasady konkursu ogłoszone zostaną 1 września 2021 r. Prace konkursowe przyjmowane są 
do 31 października 2021 roku.  Prace muszą być podpisane –  imię i nazwisko, klasa, szkoła. 

 
3. Prace przesyłać można w wersji elektronicznej e-mail: anna.pawlowska@ra.policja.gov.pl  lub  

tradycyjnie, na adres:  
Komenda Powiatowa Policji w Mławie 

ul. Sienkiewicza 2 
06-500 Mława 

z dopiskiem na kopercie –  „KONKURS PLASTYCZNY” 

mailto:anna.pawlowska@ra.policja.gov.pl
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FORMA KONKURSU 
I grupa wiekowa – klasy od I-III 
 
Przygotowanie pracy plastycznej ( technika dowolna) na temat: „Ja – superbohater w 
drodze do szkoły dbam o bezpieczeństwo.” 
 
II grupa wiekowa – klasy od IV - VIII 
 
Przygotowanie komiksu o przygodach ekipy „TAK – Bezpieczeństwo”, którzy chronią 
kolegów i koleżanki przed niebezpieczeństwami: Tomek jest specjalistą od 
cyberzagrożeń, Asia chroni przed niebezpieczeństwami w ruchu drogowym a Kacper jest 
specjalistą od bezpieczeństwa nad wodą . Cała trójka T.A.K – czyli ekipa Bezpieczeństwo, 
posiadają super moce.  
 
Technika : 
- grafika komputerowa 
- rysunek 
 
Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych KPP w Mławie.  
Prace muszą być podpisane (imię i nazwisko, klasa, szkoła)*. Niepodpisane prace, nie 
mogą być oceniane przez komisję konkursową.    
  
*(Dane zostaną wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacyjne konkursu) 

 
NAGRODY 

 
Komisja przyznaje po jednej nagrodzie głównej w każdej z dwóch kategorii wiekowych 
oraz wyróżnienia.  
 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

                       Komendant Powiatowy Policji w Mławie powołuje  KOMISJĘ KONKURSOWĄ. 

 

Finał  konkursu odbędzie się w listopadzie  2021 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. egz. pojedynczy 
Oprac. asp.szt. Anna Pawłowska  


