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KONKURS GRAFICZNY PROGRAMU SZTUKA WYBORU

Organizatorami konkursu są Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego oraz Fundacja Tumult – organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage.
Ogólnopolski konkurs graﬁczny programu Sztuka Wyboru
„Odpowiedzialni młodzi pasażerowie”
Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych całej Polski. Zadaniem jest wymyślenie
hasła i plakatu proﬁlaktycznego mobilizującego młodych pasażerów do zwrócenia uwagi swoim rodzicom na bezpieczne
kierowanie pojazdami i w ten sposób podniesienie bezpieczeństwa na drodze.
Statystyki są zatrważające, najczęstszymi przyczynami śmierci na drodze nie są wcale pijani kierowcy, ale niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego i
właśnie takich sytuacji powinny dotyczyć plakaty.
Przystępujecie do konkursu indywidualnie i wykorzystujecie dowolne środki artystyczne – plakat może być oparty o
fotograﬁę, malarstwo, rysunek, graﬁkę komputerową itp.. Jedynym ograniczeniem jest możliwość powielania plakatu - ocenie
podlega wersja cyfrowa pracy.
Konkurs trwa od 10 września 2019 r. do 25 października 2019 r., według harmonogramu:
1. Dostarczenie prac konkursowych w wersji cyfrowej (liczy się data stempla pocztowego) – do dnia 25 października
2019 r.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród – listopad 2019 r. podczas gali ﬁnałowej; godzina i miejsce
zostaną podane za pośrednictwem strony internetowej Konkursu (www.sztukawyboru.pl) oraz poczty elektronicznej
lub/i telefonicznie z wyprzedzeniem minimum 7 dni.

Kompletne zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Komunikacji Społecznej
Al. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz
z dopiskiem "Sztuka Wyboru - konkurs proﬁlaktyczny"

Zanim zaczniecie wypełniać formularze zgłoszeniowe, koniecznie zapoznajcie się dokładnie z regulaminami.
Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje.

Dodatkowych informacji może udzielić:
st. sierż. Szymon Tworowski
asystent ds. projektów multimedialnych
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
email:

szymon.tworowski@bg.policja.gov.pl
tel.: 52 525 50 35
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