
Regulamin konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, na najlepszy amatorski film 

o tematyce zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
 
 

„Trzeźwy za kierownicą”. 
 
 
 

1. Konkurs na najlepszy amatorski film i „mem” poruszający temat zagrożenia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze strony nietrzeźwych kierowców samochodów, 

zwany dalej „konkursem”, jest organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji  

w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, 

Sieradzu, Skierniewicach, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego  

oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

 

2. Wziąć w nim udział może każdy uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej  

woj. łódzkiego, w wieku powyżej 15 lat. 

 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie, zgłoszenie i umieszczenie  

na YouTubie filmu/mem-a o tematyce związanej z zagrożeniem w ruchu drogowym, 

powodowanym przez kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających.  

 Filmy/mem-a powinny : 

- zawierać krytykę podejmowania decyzji kierowania pojazdem pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających, 

- wskazywać na materialne i pozamaterialne skutki takiego postępowania, 

- inspirować odbiorców do przeciwstawiania się opisywanym zachowaniom oraz 

nakłaniać ich do zgłaszania Policji (Straży miejskich/gminnych) napotkanych 

przypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub 

podobnie działającego środka. 

 

4. Treść prac winna być zrozumiała, przyciągająca uwagę i zapadająca w pamięć.  

Nie może mieć ona charakteru niemoralnego ani sprzecznego z ogólnymi zasadami 

współżycia społecznego oraz nie może zawierać reklamy produktów. 

 



5. W konkursie mogą uczestniczyć mem-a oraz filmy spełniające następujące 

wymagania : 

- czas trwania filmu: od 30 sekund do 2 minut, 

- wykonanie w formacie pozwalającym na umieszczenie na serwisach internetowych, 

- muszą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu (odczyt, kopiowanie, 

ponowna emisja). 

 

6. Filmy/mem-a zgłoszone do konkursu zostaną zamieszczone na specjalnej stronie 

internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi: 

www.wrd.lodzka.policja.gov.pl/konkurs . 

 

7. Zgłaszając filmy/mem-a do konkursu, autorzy automatycznie wyrażają zgodę  

na dalsze ich bezpłatne rozpowszechnianie w dowolnej formie przez organizatorów 

konkursu. 

 

8.  Autorzy pięciu najlepszych prac zostaną nagrodzeni cyfrowymi aparatami 

fotograficznymi ufundowanymi przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego  

w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu. 

 

9. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas Wojewódzkiego 

Finału Turnieju Motoryzacyjnego w maju 2015 r. (dokładny termin i miejsce 

wręczenia nagród zostaną przedstawione zwycięzcom konkursu przez 

przedstawiciela organizatorów z minimum tygodniowym wyprzedzeniem). Obowiązek 

przekazania nagród spoczywa na organizatorach konkursu. 

 

10. Udział filmu/mem-a w konkursie należy zgłosić za pośrednictwem arkusza 

rejestracyjnego dostępnego na stronie www.wrd.lodzka.policja.gov.pl w zakładce 

KONKURS  

w terminie nie późniejszym niż 30 kwietnia 2015 r. 

 

a) tytuł filmu/mem-a winien składać się z: „tytułu konkursu/ nadanego przez autora 

tytułu pracy” (przykład: „Trzeźwy za kierownicą/ Kieruję i widzę pijanego 
kierowcę), 

 

 



b) pracę z nadanym tytułem należy: 

 - w przypadku filmu wstawić na osobiste konto do serwisu „YouTube”, a link  

do filmu wysłać wraz z wypełnionym arkuszem rejestracyjnym (dostępnym na 

stronie Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi w zakładce KONKURS) do 

w/w wydziału na adres: wrd@lodzka.policja.gov.pl , 

 - w przypadku mem-a, przesłać go wraz z wypełnionym arkuszem rejestracyjnym 

(dostępnym na stronie Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi w zakładce 

KONKURS) bezpośrednio na w/w adres, 

d) nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi. pod adresem: www.wrd.lodzka.policja.gov.pl/konkurs 

 

11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatorów 

konkursu . 

 

12. Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie internetowej Wydziału Ruchu 

Drogowego KWP w Łodzi pod hasłem „Myślę więc jestem, trzeźwy za kierownicą”. 
 

 

 
 

Organizatorzy: 
 

 
1. Kuratorium Oświaty w Łodzi,  

2. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,  

3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,  

4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim  

5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu,  

6. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach, 

7. Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Łodzi, 

 

 
 
 
 
 


