
Regulamin konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych na najlepszy plakat 

o tematyce deprecjonującej kierowanie pojazdami będąc pod 
wpływem alkoholu.  

 
PLAKAT 

„Trzeźwy za kierownicą”. 
 

1. Konkurs na najlepszy plakat poruszający temat zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym ze strony osób nietrzeźwych kierujących samochodami, zwany dalej 

„konkursem”, jest organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji  

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

Sieradzu, Skierniewicach, oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

 

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

woj. łódzkiego, w wieku od 15 lat. 

 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie i zgłoszenie plakatu o tematyce 

związanej z zagrożeniem w ruchu drogowym, powodowanym przez kierowanie 

pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

 Plakat powinien: 

- 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 będą oceniane wyłącznie plakaty spełniające następujące wymagania : 

- w wersji papierowej format co najmniej A4 



- w wersji elektronicznej format pliku, bmp., jpg., gif. ,pdf.,  

6. Plakat może być wykonany techniką dowolną,  

 

7. Autor plakatu powinien przestrzegać zasad prawa autorskiego. 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego powielania i rozpowszechniania 

prac nadesłanych na konkurs w dowolnej formie. 

 

9. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 31.03.2017 r. 

 

10.  Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni rzeczowymi nagrodami 

ufundowanymi przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego  

w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu. 

 

11. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas Wojewódzkiego 

Finału Turnieju Motoryzacyjnego w maju 2017 r. (dokładny termin i miejsce 

wręczenia nagród zostaną przedstawione zwycięzcom konkursu przez 

przedstawiciela organizatorów z minimum tygodniowym wyprzedzeniem). 

 

12. Obowiązek przekazania nagród spoczywa na organizatorach konkursu. 

 

13.  Udział plakatu w konkursie należy zgłosić za pośrednictwem arkusza rejestracyjnego 

dostępnego na stronie Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi w zakładce 

KONKURS http://www.lodzka.policja.gov.pl/el1/konkurs w terminie do 31 marca 

2017r. 

a) tytuł plakatu winien składać się z: „tytułu konkursu/ nadanego przez autora tytułu 

pracy” (przykład: „Trzeźwy za kierownicą/ Kieruję i widzę pijanego kierowcę), 
b) Następnie z plakatem należy postąpić  w jeden z niżej opisanych sposobów: 

a.  wraz z wypełnionym arkuszem rejestracyjnym można go przesłać drogą 

elektroniczną na adres wrd@ld.policja.gov.pl albo listownie na adres:   

WRD KWP w Łodzi 

Sosnowiec 25a 

95-010 Stryków 



 plakat można opublikować na portalu społecznościowym przesyłając na skrzynkę 

mailową WRD KWP w Łodzi arkuszem zgłoszeniowy i link  do plakatu  

 

14.  Niewykonanie co najmniej jednego ze sposobów i opisanych w pkt. 13 lit b. 

regulaminu w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy zgłoszeń. 

 

15. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod adresem: 

www.wrd.lodzka.policja.gov.pl/el1/konkurs 

 

16. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatorów 

konkursu.  

 

17. Organizatorzy zobowiązują się do przekazania laureatom konkursu, oraz dyrektorom 

szkół do których uczęszczają, informacji o zwycięstwie i powiadomienia o czasie  

i miejscu wręczenia nagród. 

 

18. Zwycięskie prace zostaną, w miarę możliwości, opublikowane i rozpowszechnione na 

terenie województwa łódzkiego. 

 

19. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Ruchu 

Drogowego KWP w Łodzi pod hasłem „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, 


