
REGULAMIN 
konkursu ph. „(NIE)widzialni za granicą”  

 

I. WSTĘP 

Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 

przy współpracy z instytucjami realizującymi zadania w obszarze przeciwdziałania zjawisku 

handlu ludźmi, organizuje konkurs ph. „(NIE)widzialni za granicą”. 

 

II. CEL GŁÓWNY 

1. Popularyzacja wśród uczniów wiedzy dot. problematyki handlu ludźmi. 

2. Kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających  

z wyjazdów zagranicznych.  

3. Zapoznanie z zagrożeniami wykorzystywania młodych osób podczas 

poszukiwania/wykonywania pracy za granicą. 

 

III. TEMATYKA 

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z handlem ludźmi oraz zagrożeniami jakie 

niosą za sobą następstwa nieprzemyślanych wyjazdów zagranicznych. Konkurs polega na 

wykonaniu plakatu przez ucznia szkoły ponadpodstawowej do lat 19. 

 

IV. ADRESACI 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych do lat 19 z terenu województwa podlaskiego. 

 

V. WYKONANIE PRACY 

1. Plakat powinien być wykonany z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej np. 

malowanie farbami, pastelami, mazakami, kredkami, etc. 

2. Format pracy A2. 

3. Materiał wykorzystany do wykonania plakatu jest dowolny. 

4. Jedna osoba może złożyć tylko jeden plakat. 

5. Plakat powinien: 

-zawierać treści oraz hasło profilaktyczne dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi, 

-być wykonany przez ucznia osobiści i podpisany: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, 

telefon kontaktowy, a w przypadku osoby do 18 roku życia telefon kontaktowy 

rodzica/opiekuna, 

-być inwencją własną ucznia – nie może być kopią innego plakatu, ulotki, etc. oraz 

wskazywać na kreatywność i pomysłowość ucznia.   

 

VI. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnicy konkursu zrzekają się wszelkich praw autorskich majątkowych na rzecz 

organizatora konkursu. 

2. Uczestnicy konkursu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie 

praw autorskich osób trzecich w zgłoszonym do konkursu plakatu.  

3. Przesłanie do konkursu plakatu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego 

publikację. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przygotowanych plakatów.  



5. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia 

konkursu oraz ogłoszenia jego wyników. 

 

VII. FORMA PRZESŁANIA 

1. Plakat należ złożyć osobiście lub przesłać do Komendy Powiatowej Policji w Bielsku 

Podlaskim na adres ul. Kopernika 7, 17-100 Bielsk Podlaski z dopiskiem: Konkurs na 

plakat ph. „(NIE)widzialni za granicą” do dnia 4 czerwca 2021 roku. Wraz z pracą 

uczestnik do 18 roku życia przekazuje wypełniony załącznik nr 1 – Zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie 

wizerunku uczestnika konkursu ph. „(NIE)widzialni za granicą” wraz z klauzulą 

informacyjną. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W skład komisji konkursowej wchodzą wytypowani funkcjonariusze/pracownicy Policji 

z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, Wydziału Prewencji KWP  

w Białymstoku oraz przedstawiciele instytucji realizujących zadania w obszarze 

przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi.  

2. Do dnia 18 czerwca br. wyłonieni laureaci I, II i III miejsca zostaną powiadomieni 

telefonicznie o rozstrzygnięciu konkursu. 

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie: www.podlaska.policja.gov.pl 

4. Do dnia 25 czerwca br. uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy za udział w konkursie. 

5. Plakaty wyłonione w konkursie zostaną opublikowane w kalendarzu profilaktycznym na 

rok 2022. 

6. Koordynatorem wojewódzkim konkursu pn. „(NIE)widzialni za granicą” jest Zastępca 

Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku nadkom. Joanna Mocarska. 

7. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 47 7125 231 (KPP w Bielsku 

Podlaskim). 

 

 


