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Obszar działania: Bezpieczeństwo na drodze 
Tytuł projektu: „ODBLASKOWI SUPERBOHATEROWIE”  

Konkurs  dla dzieci ze  szkół podstawowych powiatu mławskiego 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU  
pod nazwą „ODBLASKOWI SUPERBOHATEROWIE”  

DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU MŁAWSKIEGO 
 
 

 

 
ORGANIZACJA KONKURSU 

 
Organizatorem Konkursu pod nazwą „ODBLASKOWI SUPERBOHATEROWIE” jest Komendant 
Powiatowy Policji w Mławie. Akcji „Odblaskowi Superbohaterowie” patronuje Starosta Mławski, 
Burmistrz Miasta Mława oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Działania 
wspiera Miejski Dom Kultury w Mławie.  

 
CEL GŁÓWNY KONKURSU 

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. 
 
CELE CZĄSTKOWE 
1. Promowanie bezpiecznych zachowań  i świadomego stosowania zasad bezpieczeństwa  

w ruchu  pieszych i rowerzystów. 
2. Inspirowanie środowiska szkolnego do działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci w 

ruchu drogowym. 
2. Wyróżnienie uczniów z terenu powiatu oraz miasta Mława, uczestników Konkursu  „Odblaskowi 

Superbohaterowie” 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z terenu całego powiatu    
 mławskiego. 

 
2. Każda placówka oświatowa, po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, przesyła 8 prac 

plastycznych do etapu eliminacji powiatowych, po jednej z poszczególnych grup wiekowych, tj.  
od klasy I do klasy 8 
 

3. Prace konkursowe przyjmowane są od 15 października do 30 listopada 2020 roku. 
 

4. Do przesłanych prac konkursowych należy dołączyć wypełniony przez szkołę formularz 
zgłoszeniowy. 
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5. Prace plastyczne wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi należy przesłać na adres 

lub dostarczyć do: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Mławie 
ul. Sienkiewicza 2 

06-500 Mława 
z dopiskiem na kopercie –  „KONKURS ODBLASKOWI SUPERBOHATEROWIE” 

 
 
 

FORMA KONKURSU 
 

1. Grupa wiekowa uczniowie klas I-III 
 
Temat – „Odblaskowy Superbohater to ja” – rysunek ( technika dowolna) 

 

2. Grupa wiekowa uczniowie klas IV – VI  

Plakat promujący używanie elementów odblaskowych z hasłem – technika dowolna 

 

3. Grupa wiekowa uczniowie klas VII -VIII  

Komiks „Przygody Odblaskowego Superbohatera”- technika dowolna 

 

UUwwaaggaa..  PPrraaccee  kkoonnkkuurrssoowwee  nniiee  mmooggąą  bbyyćć  wwyykkoonnaannee  zzaa  ppoommooccąą  ggrraaffiikkii  

kkoommppuutteerroowweejj..  

 
 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

                       Komendant Powiatowy Policji w Mławie powołuje  KOMISJĘ KONKURSOWĄ. 

 

Finał  konkursu odbędzie się w grudniu  2020 roku. 

 

 

ANEKS DO REGULAMINU  

1. Z uwagi na zamknięcie szkół podstawowych i wprowadzenie pracy zdalnej we 

wszystkich klasach, możliwe jest przesłanie prac konkursowych w formie elektronicznej, 

jako skanu lub zdjęcia na adres e-mail anna.pawlowska@ra.policja.gov.pl  

2. Formularz zgłoszeniowy można  załączyć w formie skanu do wiadomości e-mail. 

 

mailto:anna.pawlowska@ra.policja.gov.pl

