Regulamin Konkursu na kartkę świąteczną Miasta Mińsk Mazowiecki
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na projekt kartki świątecznej zwanego dalej Konkursem jest
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3
Maja 1, zwany dalej Organizatorem.
2. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Marta Paluch – Inspektor ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi i kontroli Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu, tel. 25 759 53 36, e-mail: marta.dabrowska@umminskmaz.pl
3. Celem konkursu jest:
a. rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie różnorodnych technik
plastycznych,
b. kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
4. Konkurs trwa od 11 stycznia 2016 r. do 12 lutego 2016 r.
5. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej o tematyce związanej ze
Świętami Wielkanocnymi, która następnie zostanie wydana w formie kartki świątecznej
Miasta Mińsk Mazowiecki.
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mińsk
Mazowiecki.
2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
a. uczniowie klas I – III
b. uczniowie klas IV - VI
3. Prace powinny być związane z tematyką Świąt Wielkanocnych i nie powinny być wcześniej
nigdzie prezentowane lub publikowane. Nie powinny również brać udziału
w innych konkursach.
4. Format prac: A4.
5. Prace można wykonać w dowolnej, płaskiej technice plastycznej – pod warunkiem, że
technika wykonania pracy pozwoli bez uszczerbku na jej jakości na zeskanowanie lub
sfotografowanie pracy.
6. Kompozycja projektu powinna zawierać logo Miasta Mińsk Mazowiecki lub miejsce na
jego umieszczenie.
7. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
8. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora.
9. Każda wykonana praca powinna zawierać:
a. imię i nazwisko autora,
b. nazwę i adres szkoły,
c. oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa autorskie do wykonanej
pracy.
Treść oświadczenia: „Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr
i praw osób trzecich, oraz, że posiadam pełnię praw autorskich do wykonanej pracy
i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego
rozpowszechniania oraz oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa

majątkowe do wykonanej pracy na rzecz Organizatora na następujących polach
eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową,
wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach
promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu –
imię nazwisko”.
10. Zgłoszenia bez elementów wymienionych w ust. 9, a w szczególności bez imienia
i nazwiska nie będą brały udziału w konkursie.
11. Wszystkie dostarczone do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki prace przechodzą na
własność Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.
SPOSÓB WYŁONIENIA NAJLEPSZEJ PRACY
1. Wykonane przez uczniów prace zostaną poddane ocenie w dwóch etapach:
a. Pierwszy etap eliminacji:
Spośród wykonanych prac na terenie danej szkoły należy wybrać po 5 najlepszych w danej
kategorii wiekowej i dostarczyć je do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki
w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2016 r.
b. Drugi etap eliminacji:
1. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki oceni
nadesłane prace, przyznając nagrody i wyróżnienia.
2. Komisja Konkursowa przyzna po trzy nagrody główne oraz po pięć wyróżnień w dwóch
kategoriach wiekowych:
a. uczniowie klas I-III
b. uczniowie klas IV-VI
3. Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione pisemnie
do dnia 14 marca 2016 roku.

Załącznik do Regulaminu Konkursu
na kartkę świąteczną Miasta Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, ……………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr i praw osób trzecich, oraz, że
posiadam pełnię praw autorskich do wykonanej pracy i przenoszę je na Organizatora
w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadczam, że
przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy na rzecz Organizatora
na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i
cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we wszystkich
materiałach
promocyjnych,
bez
względu
na
sposób
ich
zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu.

…………………………….
(Imię i Nazwisko)

