Załącznik do Zarządzenia Nr /2018 Burmistrza Mrozów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu plastycznego pod nazwą „Razem tworzymy mapę gminy Mrozy”

Razem tworzymy mapę gminy Mrozy
Gminny konkurs plastyczny
Regulamin
I. Organizator konkursu: Burmistrz Mrozów
II. Czas trwania konkursu: 19 marca 2018 – 16 kwietnia 2018
III. Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież z placówek oświatowych i kulturalnych
w gminie Mrozy, mieszkańcy gminy Mrozy (w przypadku prac rodzinnych przynajmniej
1 osoba powinna być mieszkańcem gminy Mrozy).
IV. Kategorie wiekowe:
1) Przedszkola i klasy „0”;
2) Szkoły podstawowe I – III;
3) Szkoły podstawowe IV – VII;
4) Gimnazjum i liceum;
5) Prace rodzinne (dzieci, młodzież z rodzicami, dziadkami, rodzeństwo itp.).
V. Cele konkursu: uwrażliwianie na piękno miejscowości, w której mieszkam,
upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii i przyrodzie, podtrzymywanie poczucia
tożsamości z miejscem zamieszkania, rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką,
wyłonienie młodych talentów, promocja gminy Mrozy.
VI. Tematyka pracy: narysowanie charakterystycznego obiektu - symbolu dla
poszczególnych miejscowości w gminie Mrozy. Obiektem - symbolem może być
budowla, roślina, zwierzę lub dowolny symbol ściśle związany z daną miejscowością,
jej historią, tradycją czy charakterem. W przypadku uznania przez uczestnika, że brak jest
znaczących obiektów historycznych w danej miejscowości, można odnieść się do
współczesnych.
VII. Wymagania techniczne dotyczące pracy:
1) praca plastyczna, płaska, z wykorzystaniem kredek, farb, flamastrów lub innych,
kolorowa;
2) format A4 (mały blok rysunkowy), przy czym zapełnienie kartki powinno wynosić
minimum 50% powierzchni;
3) na jednym formacie A4 przedstawiony może być jeden obiekt – symbol.
VIII. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko ten, kto prześle lub złoży pracę
odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Rysunki nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami
autorskimi innych osób.

4. Każdy uczestnik może dostarczyć od 1 do maksymalnie 26 prac, przy czym każda
praca musi dotyczyć innej miejscowości.
5. Miejscowości, o których mowa w pkt. 4 to: Borki, Choszcze, Dąbrowa, Dębowce,
Gójszcz, Grodzisk, Guzew, Jeruzal, Kołacz, Kruki, Kuflew, Lipiny, Lubomin,
Łukówiec, Mała Wieś, Mrozy, Natolin, Płomieniec, Porzewnica, Rudka, Skruda,
Sokolnik, Topór, Trojanów, Wola Paprotnia, Wola Rafałowska.
6. Osoby reprezentujące instytucje mogą wziąć udział w konkursie także w kategorii
rodzinnej.
7. Na odwrocie każdej pracy należy dopisać lub dokleić Kartę zgłoszenia, stanowiącą
załącznik do niniejszego regulaminu.
IX. Termin nadsyłania/dostarczenia prac:
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama
Mickiewicza 35, 05 – 320 Mrozy, pokój nr 5 w terminie do 16 kwietnia 2018 r.
(poniedziałek) do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
X. Kryteria oceny prac:
1. Zgodność pracy z tematem konkursu.
2. Koncepcja pracy.
3. Oryginalne ujęcie tematu.
4. Walory artystyczne.
XI. Nagrody
1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora przyzna nagrody autorom
najciekawszych prac w 5 kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy „0”, szkoły
podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne, rodziny.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz termin wręczenia nagród podane zostaną na
stronie www.mrozy.pl.
XII. Informacje dodatkowe:
1. Najciekawsze prace zostaną wykorzystane do opracowania obrazkowej mapy
turystyczno-krajoznawczej gminy Mrozy oraz innych materiałów promocyjnych.
2. Przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z wykorzystaniem danej pracy do
materiałów promocyjnych.
3. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez
żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie na Organizatora konkursu praw
autorskich do pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy - wytwarzania egzemplarzy
wszelkimi dostępnymi technikami, m. in. techniką drukarską, techniką cyfrową;
2) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
3) wykorzystania dla celów reklamowych Organizatora przy użyciu
w szczególności prasy, telewizji, sieci Internet.
4. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez
żadnych warunków w tym zakresie wykonywanie przez Organizatora konkursu
zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej, a w szczególności do
przerabiania i adaptowania całości pracy lub jej fragmentów, wielokrotnego
publikowania.

5. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę Organizatorowi
konkursu na umieszczanie pracy konkursowej we wszelkiego rodzaju
wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiałach reklamowych publikowanych
w formie druku, jak i na wszelkich innych nośnikach informacji, a także na stronach
internetowych Organizatora konkursu, innych stronach internetowych, wystawach.
6. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na publikowanie przez
Organizatora konkursu imienia i nazwiska Uczestnika konkursu, we wszelkiego
rodzaju informacjach oraz materiałach reklamowych Organizatora konkursu
związanych z tym konkursem.
7. Odebranie prac konkursowych będzie możliwe w terminie do 2 tygodni
po rozstrzygnięciu konkursu.
8. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:
1) Magdalena Sulich, Sekretarz Gminy Mrozy, e-mail: m.sulich@mrozy.pl,
tel. 25 75 74 175, 75 74 190
2) Kamila Juśkiewicz, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji,
e-mail: k.juskiewicz@mrozy.pl, tel. 25 75 74 175, 75 74 190

Załącznik do Regulaminu konkursu „Razem tworzymy mapę gminy Mrozy”

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu „Razem tworzymy mapę gminy Mrozy”
Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska uczestników w przypadku kategorii rodzinnej:
………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Kategoria: ………………………………………………………………………………….……
Nazwa instytucji: ………………………………………………………………….……….……
Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………….……..
Temat pracy (jaki obiekt przedstawia praca):
……………………….…………………………………………………………………….…….
Obiekt (symbol) znajduje się w miejscowości: ……………………………….………….…….
Dane kontaktowe: …………………………………………………………….………….……..
(nr telefonu, adres e-mail)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, fotografowanie oraz skanowanie pracy
oraz publikowanie jej w prasie, na stronach internetowych Organizatora, patronów
medialnych oraz wystawach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Mrozy z siedzibą
przy ul. Adama Mickiewicza 35, w celach konkursowych.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania
danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………………………

……………………………………………

(data, podpis opiekuna prawnego/instruktora)

(podpis i pieczęć dyrektora placówki)

……………………………………………………………..
(podpis osoby pełnoletniej zgłaszającej się indywidualnie)

………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………...……………………
(podpisy osób w przypadku kategorii rodzinnej, za osoby niepełnoletnie podpisują rodzice lub prawni
opiekunowie)

