
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 81/B/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 24 marca 2014r. 

 

§ 1 
Postanowienie Ogólne 

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Miasto i Gmina Serock – ciekawe miejsca”  
jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock.  

§ 2 
Cel konkursu 

 Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci, młodziezy uczącej się oraz studentów zamieszkałych 
na  terenie gminy, na ciekawe miejsca, obiekty historyczne i geograficzne – charakterystyczne dla 
gminy Serock ; np. kościoły, pałace, skarpa nadnarwiańska z jarami, plaża itp. 

 
§ 3 

Warunki udziału w konkursie 
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół oraz osoby dorosłe z terenu miasta i gminy Serock 

wg następujących grup 
- I grupa uczniowie szkół podstawowych  - klasy IV – VI 

- II grupa uczniowie szkół gimnazjalnych 

- III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci 

2 Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie. Każdy uczestnik może przedstawić  
1 pracę plastyczną. 

3 Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą:  
a. tytuł pracy, 
b. imię i nazwisko, klasa (wiek), 
c. nazwę i adres szkoły, 

4 Prace nadesłane bez opisu nie będą oceniane. 
5 Prace plastyczne należy dostarczyć do Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i 

Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pokój nr 20 lub 10.  
6 Termin złożenia prac mija 30.05.2014r. Prace oddane po tym terminie nie będą oceniane.  
7 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 10.06.2014r. 
8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostarczenia 

prac. 
9 Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
10 Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje jego warunków. 

§ 4 
Zadanie konkursowe. 

Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu, w formacie A3, w poziomie, w kolorze , techniką 
malarską (farby: akwarele, plakatowe, olejne, tempery, akrylowe itp.) 

§ 5 
Ocena prac, nagrody i zasady ich przyznawania 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 

2. O wynikach konkursu decydować będzie suma przyznanych punktów w poszczególnych 
kryteriach. 

3. W przypadku równej ilości punktów przyznanych przez członków komisji więcej niż jednej 
pracy, o przyznaniu miejsca decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

4. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, 
który przechowywany będzie w siedzibie organizatora konkursu. 

5. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej z grup. 
6. Organizator dopuszcza przyznanie do trzech wyróżnień w każdej z grup.. 

 
 
 



 
 
 

7. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy  za udział w konkursie.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagród. 
9. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień  

dla autorów prac nienagrodzonych. 
10. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym autorom prac 

nastąpi w terminie uzgodnionym przez organizatorów, o czym zostaną poinformowani 
zainteresowani.  

11. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie. 

12. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  
w Serocku. 

13. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
14. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

• zgodność pracy z tematyką konkursu 0 – 5 pkt,, 

• walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna) 0 – 5 pkt 

• staranność wykonania 0 – 5 pkt,,, 

• pomysłowość 0 – 5 pkt,,, 
§ 6 

Prawa autorskie 
1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których 
mowa w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994r o prawach autorskich i prawach pokrewnych 
(Dz.U.z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 
wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Przy eksponowanych pracach (wystawy, 
publikacje prasowe, Internet itp.) będzie umieszczone imię, nazwisko autora oraz/lub adres 
szkoły uczestnika konkursu. 

2. Autorzy prac przekażą Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac  
w celach promocyjnych. 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi, nieprzedstawianymi w innych konkursach. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w niniejszym 
regulaminie. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
3. Osoba nagrodzona wyraża zgodę na zamieszczenie jej imienia i nazwiska oraz danych swojej 

szkoły na stronie internetowej Organizatora.   
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator 

Konkursu. 
5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.serock.pl. 
6. Ogłoszenie wyników, z podsumowaniem konkursu zostanie opublikowane na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.serock.pl oraz w lokalnych mediach. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Komunikacji Społecznej UMiG Serock 
nr. tel. 22 782 88 43, 22 782 88 24, adres e-mail marketing@serock.pl  

 


