Załącznik Nr 1 
Zasady Konkursu Plastycznego "Klęska, powódź czy huragan-pińczowska straż pożarna ci pomaga" 
§ 1 
Organizatorem konkursu plastycznego jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. 
§2 
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat działań strażaków w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń. Zadaniem konkursu jest zainteresowanie działalnością służb ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, jak powodzie, pożary, wypadki samochodowe. Celem edukacyjnym konkursu jest ksztahowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, poprawa świadomości zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń oraz konieczności zmiany postawy w zakresie zachowania się podczas zagrożeń. 
§3 
Temat konkursu: "Klęska-powódź czy huragan-pińczowska straż pożarna ci pomaga" 
§4 
Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 
§5 Uczestnicy 
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół: podstawowych oraz gimnazjów. Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na: następujące grupy: 
I grupa młodsza (6-8 lat) - szkoła podstawowa, 
II grupa średnia (9-12 lat) - szkoła podstawowa, 
III grupa starsza (13-16 lat) - gimnazjum, 
§7 
Warunki uczestnictwa 
W konkursie uczestniczą dzieci i młodzież szkół z terenu powiatu pińczowskiego. 
Uczestnicy konkursu wykonują pracę w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. 
§ 8 
Termin i warunki dostarczenia prac 
1.	Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć przez opiekuna grupy z każdej ze szkół z których młodzież bierze udział w konkursie do 
Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie 
ul. Przemysłowa 21 
28-400 Pińczów, 
do dnia 30.04.2009 roku 
2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 
§9 
Zasady przyznawania nagród 
1.	O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. 
2.	Komisję powołuje Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie. 
3.	Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy w każdej z grup wiekowych przyznając nagrody zwycięzcom, 
4.	Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
5.	Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie oraz pisemnie. 
6.	Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe. 
7.	Nagrody zostaną wręczone w dniu 17.05.2009. podczas "Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka połączonych z otwarciem nowo wybudowanej strażnicy PSP w Pińczowie. 


