Konkurs plastyczny

Dzieci malują

NOWE AUTO DLA POLICJI

www.autochodzik.pl

www.gotowidodrogi.pl

Zazwyczaj we wrześniu policjanci odwiedzali dzieci w przedszkolach i szkołach. Uczyli jak
bezpieczniej poruszać się po drogach. Ze względu na pandemię będzie tych spotkań dużo
mniej. Proponujemy zamienić role i tym razem to WY może zrobić coś dla Policji.

MEDIA INFO
https://www.motofa
kty.pl/artykul/policja
-nowe-malowanieradiowozowvideo.html

Policja zmienia malowania swoich pojazdów. Do końca roku mają pojawić się samochody
policyjne z nowymi elementami i kolorami. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad
nowymi rozwiązaniami projektowymi. A gdybyśmy tak pomogli POLICJI i zaproponowali
dziecięcy punkt widzenia.
ZAPRASZAMY DO KONKURSU – Dzieci malują NOWE AUTO DLA POLICJI
- czekamy na auta 3D, szkolne, przedszkolne, rodzinne pomalowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi poniżej
- oceniamy tylko 1 projekt konkursowy danego zespołu /grupa-klasa-rodzina/ - forma jak na zdjęciach poniżej
- projekty przyjmujemy tylko w formie zdjęć umieszczonych na profilu zespołu, na stronie www.gotowidodrogi.pl
- prezentowanych może być wiele projektów wstępnych, najlepiej w formie relacji z przebiegu prac
- czekamy na propozycje do 30 września 2020, rozstrzygnięcie w połowie października 2020
- wszystkie zespoły otrzymają mailowo DYPLOMY /pdf/ uczestnictwa dla nauczyciela-opiekuna oraz dla zespołu

Organizatorem konkursu NOWE AUTO DLA POLICJI jest Fundacja CREDU, KRS 0000451984 z siedzibą
w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 9/37, 600 023 554, biuro@autochodzik.pl, facebook/autochodzik.

NAGRODĄ GŁÓWNĄ jest jednoosobowy AUTOCHODZIK oraz komplet farb do jego pomalowania

WYTYCZNE PROJEKTOWE
/na zdjęciach przykładowe oznakowania aut policyjnych/
KOLORY – oprócz srebrnego /może być biały kolor/ i niebieskiego powinny być barwy jaskrawe np. żółte
GWIAZDA - Na samochodzie musi być policyjna gwiazda z wpisanym w nią numerem alarmowym 112
NAPIS GŁÓWNY – na bokach muszą pojawić się napisy POLICJA, z przodu może być w wersji lustrzanego odbicia.
NAPIS DODATKOWY – Na samochodzie musi się pojawić napis „Pomagamy i chronimy”
NUMER - Na pojazdach pojawi się tzw. numer taktyczny. Ma się on składać z wyróżnika literowego oraz cyfr

AUTOCHODZIK UCZY BAWI ROZWIJA
Od ponad 15 lat AUTOCHODZIK przygotowuje dzieci do samodzielności w ruchu drogowym. Nasze pojazdy, zestawy
miasteczko drogowe, pomoce dydaktyczne ułatwiają nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także pozwalają na prowadzenie
angażujących zabaw dla dzieci w przedszkolu, szkole i domu. Trzyosobowy autobus, dwuosobowy ambulans, straż pożarna…

www.autochodzik.pl

