
                                                                         

                             Regulamin konkursu plastycznego
Pt. „Nowy Staw - moje miasto i gmina w przyszłości”

 

I.  Organizator konkursu

Organizatorem konkursu  plastycznego  jest  Urząd  Miejski  w Nowym Stawie  ul.  Bema 1, 
82-230 Nowy Staw.

II. Cele konkursu

Konkurs plastyczny został zorganizowany, aby zachęcić dzieci i młodzież do wykorzystania 
własnych doświadczeń, spostrzeżeń,  pomysłów w celu przestawienia swoich wyobrażeń o 
mieście i  gminie Nowy Staw w przyszłości. Ponadto celem Organizatora było skierowanie 
uwagi dzieci, młodzieży oraz ich rodziców na proces przygotowania nowej strategii rozwoju miasta i  
gminy Nowy Staw na lata 2013-2033. 

 III. Zasady konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie miasta i gminy 
Nowy Staw, które uczęszczają do szkół podstawowych lub gimnazjum w podziale na kategorie: 

I kategoria klasy 4-6 szkoły podstawowej,
II kategoria klasy 1-3 gimnazjum. 

2.  Każdy  uczestnik  może  zgłosić  do  konkursu  jedną  pracę  plastyczną  w  formacie  A3 
wykonaną osobiście dowolną techniką. 
3. Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z 
podaniem kategorii wiekowej.
3. Uczestnik konkursu wraz z pracą plastyczną dostarcza formularz zgłoszeniowy (załącznik 
nr 1 do Regulaminu) z wymaganą zgodą rodziców/opiekunów (przedstawicieli ustawowych) 
4. Organizator zastrzega sobie, że nie będzie zwracał uczestnikom konkursu przekazanych 
prac plastycznych.

IV. Przebieg konkursu

1.  Prace plastyczne wraz z  formularzami zgłoszeniowymi należy  dostarczyć osobiście  lub 
pocztą  w terminie do dnia 25.11.2013 r. na adres:

Urząd Miejski w Nowym Stawie
Referat Promocji i Rozwoju
ul. Bema 1 , 82-230 Nowy Staw
z dopiskiem konkurs plastyczny

2. O terminie dostarczenia przesyłki decyduje  data stempla pocztowego lub data wpływu do 
Organizatora. 
3. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.11.2013 r.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.Wyniki  Konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego 
(www.nowystaw.pl).
7.  Prezentacja prac w formie wystawy w Galerii Żuławskiej oraz odbiór nagród nastąpi we 
wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie. Szczegółowe informacje o terminie i miejscu 
wystawy oraz wręczenia nagród Organizator zamieści na stronie internetowej. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podanego w punktach 1 oraz 4.

V. Nagrody

1. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców w każdej kategorii konkursowej.

http://www.nowystaw.pl/


 

2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Komisja Konkursowa może 
przyznawać wyróżnienia.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
4.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odejścia  od  konieczności  wyłonienia  zwycięzców 
konkursu w przypadku, gdy jakość zgłoszonych do konkursu prac plastycznych, bądź ich 
tematyka nie będzie spełniała minimalnych założeń ustalonych przez Komisję Konkursową. 
Decyzję o takim rozwiązaniu podejmuje Komisja Konkursowa.

VI. Wykorzystywanie prac plastycznych przez Organizatora

1. Każdy Uczestnik konkursu obowiązkowo oświadcza, że :
a) jest autorem zgłoszonej w konkursie pracy plastycznej,
b) wyraża zgodę na zamieszczenie pracy plastycznej na stronie internetowej Organizatora,
c) wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy plastycznej, bez ograniczeń 
terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wieku w 
materiałach promocyjnych związanych z konkursem i innymi działaniami promocyjnymi w 
publikacjach Organizatora oraz na jego stronie internetowej, a także na jej wykorzystywanie 
w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, w tym w szczególności na 
utrwalenie i zwielokrotnienie pracy plastycznej każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, 
bez ograniczeń co do ilości  i wielkości nakładu, a także rozpowszechniania pracy plastycznej 
poprzez publiczne udostępnianie w wybranym miejscu i czasie, w szczególności w sieciach 
komputerowych, Internecie, publikacjach.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
2. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego. (telefon 55 271-51-10 wew. 32).
3.  Organizator  konkursu zastrzega sobie prawo do rozstrzygania  spraw nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem.



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego pt „Nowy Staw – moje miasto i gmina w przyszłości”.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie plastycznym  pt „Nowy Staw – 
moje miasto i gmina w przyszłości”.

…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika konkursu

……………………………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania Uczestnika konkursu oraz adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia

………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy/e-mail

…………………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika konkursu

Zgoda  rodzica  (prawnych  opiekunów)  osoby  niepełnoletniej  na  udział  w  konkursie 

plastycznym:

Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  mojej/mojego  córki/syna/podopiecznego  w  konkursie 
plastycznym pt. „Nowy Staw – moje miasto i gmina w przyszłości”. 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.  
Wyrażam  zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  pracy  plastycznej  mojej/mojego 
córki/syna/podopiecznego, bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, 
miejsca  zamieszkania  i  wieku  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  konkursem  i  innymi  
działaniami promocyjnymi w publikacjach Organizatora oraz na jego stronie internetowej, a także na 
jej  wykorzystywanie  w  celach  promocyjnych  i  marketingowych  przez  Organizatora,  w  tym  w 
szczególności  na  utrwalenie  i  zwielokrotnienie  pracy  plastycznej  mojej/mojego 
córki/syna/podopiecznego każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości  i  
wielkości nakładu, a także rozpowszechniania pracy plastycznej poprzez publiczne udostępnianie w 
wybranym miejscu i czasie, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, publikacjach..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/mojego córki/syna/podopiecznego przez 
Urząd Miejski w Nowym Stawie - Organizatora konkursu „Nowy Staw – moje miasto i gmina w 
przyszłości” w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)

 
……..……………………….……………………………….........

     Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)


