
Regulamin konkursu plastycznego 

  pn.: ,,Czyste powietrze w moim mieście”  
 

§ 1 

Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest Miasto Maków Mazowiecki z siedzibą Urzędu Miejskiego przy 

ulicy Stanisława Moniuszki 6 w Makowie Mazowieckim.  

 

§ 2 

Tematyka i cel konkursu 

1. Tematyka konkursu związana jest z ochroną powietrza.  

2. Celem konkursu jest: 

1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką ochrony   

powietrza, 

2) budowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, 

3) pobudzenie do aktywnego działania na rzecz ochrony powietrza, 

4) rozwój umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, 

5) integracja różnych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych.  

 

§ 3 

Warunki i zasady udziału w konkursie  

1. Konkurs jest adresowany do dzieci ze szkół i przedszkoli położonych na terenie Makowa 

Mazowieckiego  i zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach: 

1) dzieci w wieku przedszkolnym, 

2) uczniowie szkół podstawowych klas I – III, 

3) uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI, 

4) uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. 

2. Zgłoszenie do konkursu obejmuje: 

1) pracę konkursową wykonaną zgodnie z zasadami określonymi w § 4, 

2) kartę zgłoszeniową – wypełnioną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

3. Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeniowymi należy złożyć w terminie do  

21 października 2019 roku do godz. 1500.  

4. Miejscem składania prac konkursowych wraz z kartami zgłoszeniowymi jest:  

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim 

ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatorów 

pocztowych oraz inne osoby doręczające przesyłki. 

6. Prace niespełniające zasad niniejszego regulaminu nie będą brane pod uwagę przez komisję 

konkursową. 

 

§ 4 

Wymagania dotyczące prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką, według własnego 

pomysłu, na papierze (białym lub kolorowym) w formacie A3.  

2. Prace należy podpisać na odwrocie wpisując: imię i nazwisko autora, wiek dziecka oraz 

pełną nazwę przedszkola lub szkoły. Prace niepodpisane nie zostaną zakwalifikowane do 

konkursu.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

4. Koszty przygotowania i dostarczenia prac konkursowych ponoszą uczestnicy konkursu.  

5. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach.  

 

 

§ 5 

Ocena prac i nagrody 



1. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. 

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

1)   trafność doboru tematu pracy, 

2)   jakość wykonania, 

3)   oryginalność, 

4)   stopień trudności wykonania. 

3. Werdykt komisji konkursowej będzie ostateczny. 

4. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe) za I, II, III miejsce w każdej  

z czterech kategorii. 

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników 
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Makowie Mazowieckim www.makowmazowiecki.pl w dniu 31 października 2019 roku. 

2. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku na makowskim Rynku 

podczas Happeningu, który będzie podsumowaniem projektu pn.: Akcja informacyjno-

edukacyjna ,,Maków-miasto czystego powietrza”.  

3. Od dnia 14 listopada 2019 roku prace laureatów będą prezentowane na wystawie 

pokonkursowej w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

2. Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych z chwilą ich otrzymania 

nabywa nieodpłatnie organizator konkursu. Prawa obejmują wykorzystanie całości lub 

części pracy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci  

komputerowych, 

2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), 

3) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, 

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, zmianę 

barw, wielkości i treści całości lub ich części, 

4) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audio-wizualnych i komputerowych, 

5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części. 

3. Konkurs plastyczny jest częścią zadania pn.: Akcja informacyjno-edukacyjna  

,,Maków-miasto czystego powietrza”. Zadanie to realizowane jest przy pomocy środków  

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany postanowień niniejszego regulaminu, 

2) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny. 

5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie 

Mazowieckim www.makowmazowiecki.pl. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

7. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pani Magdalena Wróbel nr tel.  

29 71 42 133. 

 

 

Załącznik: 

Nr 1 Karta zgłoszeniowa 

http://www.makowmazowiecki.pl/
http://www.makowmazowiecki.pl/

