
 

REGULAMIN KONKURSU  

PN. „POKAŻMY NA JAKIEGO BARANA NAS STAĆ” 

DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA MSZANA DOLNA 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Pokażmy 

na jakiego barana nas stać”. 

Celem konkursu jest: 

 poznanie herbu miasta i przybliżenie historii jego symboliki, 

 poznanie bliżej historii miasta 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej,  

 promocja Miasta Mszana Dolna 

 

§ 2 

ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem konkursu plastycznego pod hasłem „Pokażmy na jakiego barana nas stać” jest 

Miasto Mszana Dolna w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Mszana Dolna. 

 

§ 3 

ADRESACI KONKURSU 

 

Konkurs skierowany jest do Mieszkańców Miasta Mszana Dolna. 

  

 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Prace winne być wykonane indywidualnie, dowolną techniką.  

2. Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca 

praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana.  

3. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i wyraża zgodę  

na jej wykorzystanie oraz na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materia-

łach wydawanych przez Organizatora – zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym. 

4. Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię                  

i nazwisko, wiek oraz (ewentualnie) nazwa i adres szkoły lub przedszkola, zawartymi na 

„Formularzu zgłoszeniowym”. „Formularz zgłoszeniowy” należy dołączyć do pracy. Dane 

te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu.  

5. Praca, która zostanie wykonana w ramach konkursu, powinna w sposób przejrzysty 

przedstawiać tematykę konkursu.  

6. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 



 

 

§ 5 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

 

1. Pracę konkursową można składać do 21.09.2020 r. do Urzędu Miasta w Mszanie 

Dolnej, ul. Piłsudskiego 2, do godz. 14:00 by zostały ocenione przez komisję 

konkursową.  

2. Wraz z przekazaną pracą nieletni uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć 

podpisany przez opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 6 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 

Miasta Mszana Dolna. 

2. Przy wyborze laureatów najciekawszych prac, komisja konkursowa będzie kierowała 

się następującymi kryteriami 

a) zgodność z tematyką konkursu,  

 b) estetyka pracy, 

 c) oryginalność wykonania  

 d) wartość merytoryczna i walory edukacyjne, 

 e) wartość artystyczna 

      3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

      4. Komisja jest zobowiązana do sporządzenia protokołu z obrad komisji.  

 

 

§ 7 

NAGRODY I WYNIKI KONKURSU 

 

1.  Dla uczestników konkursu czekają drobne upominki, natomiast dla autorów 

wyróżnionych prac czekają nagrody rzeczowe m.in. hulajnogi elektryczne, smartwatch’e, 

głośniki przenośne, sprzęty i akcesoria sportowe,  itp.  

2. Wyniki konkursu, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

miasta Mszana Dolna oraz zaprezentowane w gazecie samorządowej „Pod Lubogoszczą”. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi również podczas Sesji 

Rady Miejskiej we wrześniu 2020 r., lub w październiku 2020r.  

4. Wyniki konkursu są ostateczne. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadna forma 

odwołania.  

 

§ 8 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Dane osobowe podane w zakresie: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu będą 

przetwarzane przez administratora danych osobowych, w celach związanych z 

konkursem. 

2. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Mszana Dolna.  



3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestnictwa 

w konkursie oraz odebrania nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia. 

4. Uczestnicy konkursu, wyrażają zgodę na fotografowanie i utrwalanie obrazu 

wykonanych oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów.  

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez 

organizatora konkursu na zasadzie wyłączności, swojego wizerunku, utrwalonego podczas 

wręczania nagród, na fotografiach.  

6. Uczestnicy przenoszą na organizatora nieodpłatnie, z chwilą przekazania prac 

plastycznych, prawo do korzystania z wykonywanych prac i rozporządzania prawami do 

nich.  

 

 

 §9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w konkursie i przekazanie pracy jest jednoznaczne z akceptacja postanowień 

niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.  

2. W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Promocji 

Urzędu Miasta Mszana Dolna, tel. 18 33 10 622 wew. 118 

.  
 

 

 

 
 


