
 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Akcja Bezpieczeństwo”! 

 

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w Konkursie „Akcja Bezpieczeństwo” 

organizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach projektu  „Kampania Kolejowe ABC 

II”. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć plakat lub nagrać filmik przedstawiający bezpieczną 

sytuację na terenach kolejowych, widoczną postać nosorożca Rogatka, czyli bohatera Kampanii 

Kolejowe ABC II oraz logo projektu „Kampania Kolejowe ABC II”. 

W konkursie przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody dla szkół, których uczniowie wygrają 

lub otrzymają wyróżnienie. 

Co można wygrać? 

 Kategoria film – sprzęt multimedialny o wartości 15 000 zł (np. kamera, aparat, ekran 

multimedialny) oraz włączenie pracy do wideomappingu 3D, wyświetlonego podczas 

wydarzenia edukacyjno-informacyjnego, 

 

 Kategoria plakat – sprzęt edukacyjny lub sportowy o wartości 15 000 zł (np. mini miasteczko 

kolejowe lub wyposażenie sali gimnastycznej) oraz wyeksponowanie pracy podczas 

wydarzenia edukacyjno-informacyjnego. 

Wyróżnione zespoły w kategorii film lub plakat 

 5 000 zł dla każdej szkoły na zakup sprzętu sportowego lub materiałów edukacyjnych na rzecz 

bezpieczeństwa kolejowego lub drogowego (np. wyposażenie sali do zajęć wychowania 

fizycznego) oraz wyeksponowanie dzieł podczas wydarzenia edukacyjno-informacyjnego. 

Dla wszystkich uczestników: 

 wyjątkowe opaski na rękę. 

Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 

1. Zebrać zespół od 5 do 30 uczniów z klas I-VI. Wykonać wspólnie plakat lub nagrać filmik 

przedstawiający bezpieczną sytuację na terenach kolejowych, widoczną postać nosorożca 

Rogatka, czyli bohatera Kampanii Kolejowe ABC II oraz logo projektu „Kampania Kolejowe 

ABC II”.  

2. Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie https://akcjabezpieczenstwo.pl/,  

3. Dołączyć plik ze zdjęciem plakatu lub link do strony, z której można pobrać film wykonany 

przez zespół uczniów.  

https://akcjabezpieczenstwo.pl/


 

 

Na prace konkursowe czekamy do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 11:59:59. 

 

Kontakt do Biura Konkursu:  

Telefon: 22 858 74 58 (dostępny w dni robocze w godzinach 9:00-17:00) 

e-mail: konkurskolejoweabc@partnersi.com.pl 

 

Szczegóły konkursu oraz Regulamin dostępne są na https://akcjabezpieczenstwo.pl/. 

 

Liczba zespołów z jednej szkoły podstawowej jest nieograniczona. Większa liczba zespołów 

to większe szanse na wygraną! 

 

Zachęcamy do polubienia i obserwowania działań Kampanii Kolejowe ABC II w mediach 

społecznościowych, gdzie odnajdziecie więcej informacji na temat konkursu „Akcja Bezpieczeństwo” i 

nie tylko. 

Facebook: @kampania.kolejowe.abc/ 

Instagram: @kolejowe_abc/ 

TikTok: @kolejowe.abc 

 

         Urząd Transportu Kolejowego  

– organizator Kampanii Kolejowe ABC II 
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