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REGULAMIN KONKURSU  

Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

PN. „CHCIAŁBYM ZOSTAĆ POLICJANTEM”  

  

Celem konkursu jest edukacja w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa - zapoznanie                   

z zawodem policjanta, kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich wśród dzieci, 

kształtowanie wrażliwości społecznej i zachowań w sytuacji zagrożenia, promocja zawodu 

policjanta. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie                    

pn. „Chciałbym zostać Policjantem” 

2. Konkurs organizowany jest przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji            

w Suwałkach. 

 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU NA TERENIE MIASTA 

SUWAŁK  I POWIATU SUWALSKIEGO 

1. Czas trwania:  

Prace konkursowe wraz z załącznikami dostępnymi na stronie: 

http://suwalki.policja.gov.pl/ 

należy przesłać na adres e-mail: 

 

anna.niewiadomska@suwalki.bk.policja.gov.pl 

 

W tytule: Konkurs CHCIAŁBYM ZOSTAĆ POLICJANTEM  

do dnia 28 maja 2020 roku. 

 

2. Praca konkursowa powinna nawiązywać do podmiotowego zagadnienia jakim                    

jest zawód policjanta. 

3. Praca konkursowa powinna zawierać ilustrację (technika dowolna- format A4) 

nawiązującą do tego, w jaki sposób uczestnik wyobraża sobie zawód policjanta oraz 

odręcznie sporządzone krótkie opowiadanie opisujące dlaczego w przyszłości będzie 

chciało zostać funkcjonariuszem służb mundurowych oraz dlaczego praca policjanta jest 

ważna. 

4. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy I-VIII) 

zamieszkałych na terenie miasta Suwałk oraz powiatu suwalskiego. 

http://suwalki.policja.gov.pl/


 

 

5. Projekt zgłoszony do konkursu zostanie oceniony przez komisję konkursowa składającą      

się z trzech osób, w skład komisji będą wchodzić funkcjonariusze oraz pracownicy 

Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.  

6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma drogą pocztową dyplomy i upominki. 

7. Oficjalne zakończenie konkursu nastąpi 28 maja 2020 roku o czym uczestnicy zostaną 

telefoniczne poinformowani dnia następnego tj. 29 maja 2020 roku. 

8. 3 laureaci zwycięskich prac konkursowych oprócz dyplomów i upominków zostaną 

zaproszeni na dzień  01 czerwca 2020 roku (Dzień Dziecka) do Komendy Miejskiej 

Policji w Suwałkach, gdzie będą mieli możliwość zapoznania się z zawodem policjanta              

na szczeblu wielu pionów, wydziałów oraz możliwość przejażdżki policyjnym 

radiowozem, zrobienia pamiątkowego zdjęcia na motorze, strzelnicy oraz                                  

z Komendantem Miejskim Policji w Suwałkach.    

9. Szczegóły dotyczące finału konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

http://suwalki.policja.gov.pl/ 

 

 

III.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne i dobrowolne. 

2. Zasady organizacji i sposób zgłaszania uczestnika do konkursu określa niniejszy regulamin. 

4. Administratorem danych osobowych jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach. 

3. Przesłane materiały do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach umożliwiają ich edycję                  

i dalsze wykorzystywanie będzie tożsame ze wskazaniem Policji jako podmiotu 

posiadającego prawa autorskie z możliwością dalszego ich wykorzystania do promocji 

zawodu policjanta.   

4. Kontakt w sprawie konkursu jest możliwy pod numerem telefonu 87 564 14 52                          

lub adresem poczty elektronicznej anna.niewiadomska@suwalki.bk.policja.gov.pl 

5. Koordynatorem konkursu z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach                          

jest specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Anna 

Niewiadomska, 87 564 1452 

 

 

 

 
Opracowała:  

Anna Niewiadomska, specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii, Zespół ds. Nieletnich, Wydział 

Prewencji, Komenda Miejska Policji w Suwałkach ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki, tel. 87 564 14 52.                
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