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KoMENDA powleTowł PoLIcllu Jarusiarł iu
ul. Poniatowskiezo 50, 37- 500 Jaro§łąs'

-§7-. ..ą j, llodkarpackie
L.dz.E-Dp, - I532lI8

Jarosław, dnia 05.09.2018 r.

Pan
Starosta Powiatowy w Jarosławiu

panie/panowie

Burmistrzowie/Wój towie
powiatu j arosławskiego

Uprzejmie informuję, że do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu wpłynęło pismo

Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie dotyczące ogłoszenia konkursu na

spot filmowy pt. ,,Akry,wny senior to bezpieczny senior".
Konkurs zostń ogłoszony przęz MSWiA i polega na stworzeniu krótkiego spotu

filmowego. Temat filmu musi dotyczyó reagowania na zagrożenia zunązanę z bezpieczńs,twem

seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciarrli czadem).

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogąm.in.

osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np, klubach seniora), alę także np. dziadkowie razem

z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w kńdym zespole przynajmńej połowę członków stanowili

seniorzy.
FiJtm1, nagr}.wane w ramach konkursu mogą trwaó maksymalnie dwie minuty. Na zespoły,

które stworzą najlepsze pracę konkursowe, czekĄąnagrody - kamera cyfrowa, aparat cyfrowy

i miniwieża. SpoĘ filmowe należy przesyŁaó na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r.

na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591

Warszawa, z dopiskiem ,,Aktywny senior to bezpieczny senior'o) lub dostarczyć bezpośrednio

do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz.8:15-16:00. Do filmu należy także

dołączyć wlpełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią zńączntki
do regulaminu konkursu.

lwyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MswiA do 28 września

2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profrlaktyki

Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tęI. ż2 60 I47 05 lub 22 60 I47 63, a takżę

adresami e-mail: anna.rodek@mswia.gov.p1 lub annajazwinska@mswia.gov.pl.

W zwią7ku z povłyższym zwTacam się do Pństwa z prośbą o fozpowszechnienie

inlolmacji o konkursie wśród oryantzacji zrzeszających seniorów, jak równiez wśród seniorów

nie,zrzęszonych w żadnej organizacji. celem poinformowania o konkursie, atakże zachęcenie osób

starszych do wzięcia w nim udzińu.
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