
Zarządzenie Nr 9/2010 
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

z dnia 15 stycznia 2010 roku 
 

w sprawie eliminacji gminnych XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieŜy pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda 

– straŜak zawsze rękę poda” 
 

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXXV/367/09 Rady Gminy Postomino z dnia 
25 września 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu  
w Postominie i nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78, poz. 2055) zarządzam, 
co następuje: 

 
§ 1. Powołuję Komitet Organizacyjny do przeprowadzenia eliminacji gminnych  

XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieŜy pod 
hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – straŜak zawsze rękę poda” w składzie: 
1. Janusz Bojkowski – Wójt Gminy Postomino, 
2. Agnieszka Czarnuch – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu  

w Postominie, 
3. Jadwiga Czerwińska – artysta plastyk, 
4. Piotr Grzejszczak – inspektor ds. obronnych, ewidencji ludności  

i ochrony przeciwpoŜarowej w Urzędzie Gminy Postomino, 
5. Maria Lech-Szajner – Specjalista ds. działalności kulturalnej w Centrum 

Kultury i Sportu w Postominie. 
§ 2. Ustalam regulamin eliminacji gminnych konkursu, o którym mowa w § 1, 

stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia. 
§ 3. W skład Jury konkursu, o którym mowa w § 1 wchodzą: 

1. Jadwiga Czerwińska – artysta plastyk, 
2. Piotr Grzejszczak – inspektor ds. obronnych, ewidencji ludności  

i ochrony przeciwpoŜarowej w Urzędzie Gminy Postomino, 
3. Maria Lech-Szajner – specjalista ds. działalności kulturalnej w Centrum 

Kultury i Sportu w Postominie. 
§ 4. Posiedzenie Jury konkursu odbędzie się w dniu 25 lutego 2010 r.  

w Centrum Kultury i Sportu w Postominie o godz. 10.00. 
§ 5. Oficjalne podsumowanie eliminacji gminnych konkursu oraz wręczenie 

nagród nastąpi w terminie późniejszym, po powiadomieniu laureatów 
konkursu. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 9/2010 

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
z dnia 15 stycznia 2010 roku 

 
 

REGULAMIN ELIMINACJI GMINNYCH 
XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  

dla dzieci i młodzieŜy pod hasłem:  
„Wiatr, wypadek, ogień, woda – straŜak zawsze rękę poda” 

 
 

1. Organizatorzy 
Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej StraŜy poŜarnej 

we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – na szczeblu 
wojewódzkim, ze Starostwem Powiatowym – na szczeblu powiatowym w Sławnie i z 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie – na szczeblu gminnym. 
 
2. Cele konkursu 

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieŜy tematem 
szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania róŜnego 
rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w 
sytuacji zagroŜenia.  
 
3. Gminny komitet organizacyjny 

Eliminacje gminne przeprowadza Komitet Organizacyjny złoŜony z 
następujących osób: 
1) Pana Janusza Bojkowskiego – Wójta Gminy Postomino, 
2) Pani Agnieszki Czarnuch – Dyrektora Centrum Kultury i Sportu  

w Postominie  
3) Pani Jadwigi Czerwińskiej – artysty plastyka; 
4) Pana Piotra Grzejszczaka – inspektor ds. ewidencji ludności, obronności i 

ochrony ppoŜ. w Urzędzie Gminy Postomino; 
5) Pani Marii Lech – Szajner – specjalisty ds. kultury, turystyki, rekreacji i 

promocji w Centrum Kultury i Sportu w Postominie. 
 
4. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w 
wieku od 6 do 16 lat, podzieleni na następujące kategorie: 
- I grupa – młodsza – 6 – 8 lat 
- II grupa – średnia – 9 – 12 lat 
- III grupa – starsza – 13 – 16 lat 
- IV grupa – uczniowie niepełnosprawni  

Szkoły i placówki przeprowadzają eliminacje wewnętrzne i wyłaniają nie więcej 
niŜ 5 prac w danej kategorii. 

 
5. Termin nadsyłania prac i etapy eliminacji  

Termin nadsyłania prac na eliminacje gminne konkursu upływa 19 lutego  
2010 r.  

Prace naleŜy nadsyłać lub doręczyć na adres Centrum Kultury i Sportu w 
Postominie, 76 – 113 Postomino 97.  



KaŜda praca powinna mieć przyklejoną na rewersie wypełnioną tabelkę z danymi 
uczestnika konkursu (metryczkę).  

Rozstrzygnięcie konkursu na etapie gminnym nastąpi do dnia 26 lutego 2010 r.  
Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do etapu eliminacji powiatowych. 
Etap eliminacji powiatowych zakończy się najpóźniej w dniu 26 marca 2010 r. 

Etap wojewódzki zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2010 r. Konkurs zostanie 
rozstrzygnięty przez Komendę Główną PSP w Warszawie w połowie czerwca 2010 r.  

Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 
 

6. Postanowienia końcowe 
Pozostałe kwestie rozstrzyga regulamin XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego 2009/2010 dla dzieci i młodzieŜy pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, 
woda – straŜak zawsze rękę poda” zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP, 
dostępny na stronie www.straz.gov.pl.  

 

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieŜy  
pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – straŜak zawsze rękę poda” 

Lp. Dane autora pracy 
1. Imię: 

 
 
 

2. Nazwisko: 
 

 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Inne 3.  Wiek*: 
             

I II III IV 4. 
 

Grupa*: 
    

Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 
 
 
Ulica: 

 
 

Numer: 
 

Kod pocztowy: 
 
 

Miejscowość: 
 

5. 
 
 

Powiat: 
 
 

Województwo: 

Imię i nazwisko 
  

 6.  Nauczyciel/opiekun 
 

Tel. kontaktowy   
7. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa 

o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm.) 
 
 

................................................................... 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 
Proszę o wpisywanie danych do tabeli drukowanymi literami 
* Proszę wypełnić uŜywając znaku x   
Tabelę proszę przykleić na rewersie pracy konkursowej  

 


