
Zarządzenie Nr 3627/2017

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 09  października 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu „Mój wymarzony Płock za 10 lat”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 i pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego Zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
22 lipca 2016 roku z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje: 

§ 1

1. Ogłaszam konkurs „Mój wymarzony Płock za 10 lat”. 

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Płocka 

/-/ Andrzej Nowakowski



Załącznik do Zarządzenia Nr 3627/2017 

Prezydenta Miasta Płocka 

z dnia  09 października 2017r.

Regulamin konkursu plastycznego

Pt. „Mój wymarzony Płock za 10 lat”

I. Organizator konkursu

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski we współpracy z Młodzieżowym Domem 

Kultury i firmą ResPublic sp. z o.o.

II. Cele konkursu

Konkurs  plastyczny  jest  organizowany,  aby  zachęcić  dzieci  i  młodzież  do  wykorzystania  własnych

doświadczeń,  spostrzeżeń,  pomysłów w celu  przestawienia  swoich  wyobrażeń o  mieście  Płock  w

przyszłości.  Ponadto celem Organizatora było skierowanie uwagi dzieci, młodzieży oraz ich rodziców

na proces opracowania Strategii Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.

III. Zasady konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie miasta Płocka, które 

uczęszczają do szkół podstawowych w podziale na kategorie:

I kategoria klasy 1-3 szkoły podstawowej,

II kategoria klasy 4-7 szkoły podstawowej.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną w formacie A3

wykonaną osobiście dowolną techniką.

3. Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie opisana: imię, nazwisko, nazwa placówki (Szkoła 

Podstawowa nr …, klasa …)

3. Uczestnik konkursu wraz z pracą plastyczną dostarcza formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) z wymaganą zgodą rodziców/opiekunów (przedstawicieli ustawowych).

4. Organizator zastrzega sobie, że nie będzie zwracał uczestnikom konkursu przekazanych

prac plastycznych.

IV. Przebieg konkursu

1. Prace plastyczne wraz z formularzami zgłoszeniowymi należy dostarczyć do sekretariatu szkolnego  

w terminie do dnia 27.10.2017 r.. 

2.Szkoła Podstawowa przekazuje prace plastyczne wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi

do Urzędu Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta wraz z listą zbiorczą 

zgłoszonych prac w terminie do 31.10.2017r.

3. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4. Kryteriami oceny prac będą: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność rozwiązań.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8.12.2017 r.

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta

http://rozwojmiasta.plock.eu/

7. Szczegółowe informacje o terminie i miejscu wystawy oraz wręczenia nagród Organizator zamieści 

na stronie internetowej.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podanego w punktach 1 oraz 5.

9. Każda ze Szkół Podstawowych może przekazać maksymalnie 50 prac plastycznych.

V. Nagrody

1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w każdej kategorii konkursowej.

2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Komisja Konkursowa może

przyznawać wyróżnienia.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.



4. Organizator zastrzega sobie prawo odejścia od konieczności wyłonienia zwycięzców konkursu w 

przypadku, gdy jakość zgłoszonych do konkursu prac plastycznych, bądź ich tematyka nie będzie 

spełniała minimalnych założeń ustalonych przez Komisję Konkursową.

Decyzję o takim rozwiązaniu podejmuje Komisja Konkursowa.

VI. Wykorzystywanie prac plastycznych przez Organizatora

1. Każdy Uczestnik konkursu obowiązkowo oświadcza, że :

a) jest autorem zgłoszonej w konkursie pracy plastycznej,

b) wyraża zgodę na zamieszczenie pracy plastycznej na stronie internetowej Organizatora,

c) wyraża zgodę na publikowanie imienia i nazwiska, nazwy placówki (szkoły podstawowej, klasy) w

przypadku przyznania nagrody,   

d)  wyraża  zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  pracy  plastycznej,  bez  ograniczeń

terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia,  nazwiska oraz wieku w materiałach promocyjnych

związanych z konkursem i innymi działaniami promocyjnymi w publikacjach Organizatora oraz na jego

stronie internetowej, a także na jej wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez

Organizatora,  w  tym  w  szczególności  na  utrwalenie  i  zwielokrotnienie  pracy  plastycznej  każdą

techniką,  na  jakichkolwiek  nośnikach,  bez  ograniczeń  co  do  ilości  i  wielkości  nakładu,  a  także

rozpowszechniania pracy plastycznej poprzez publiczne udostępnianie w wybranym miejscu i czasie,

w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, publikacjach.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

2. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Referatu Strategii

Urzędu Miasta, tel. 24 367 17 67 lub 24 367 17 18

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych

niniejszym Regulaminem.



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego pt „Mój wymarzony Płock za 10 lat”.

Formularz zgłoszeniowy

do udziału w konkursie plastycznym

pt „Mój wymarzony Płock za 10 lat”.

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Uczestnika konkursu

………………………………………… …………………………………………

Szkoła Podstawowa Klasa

…………………………………………

Telefon kontaktowy

Zgoda rodzica (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej na udział w konkursie 

plastycznym:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść oraz wyrażam

zgodę na przetwarzanie  podanych danych osobowych zawartych  w niniejszym formularzu  w celu

wzięcia udziału Konkursie pt. „Mój wymarzony Płock za 10 lat”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Wyrażam  zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  pracy  plastycznej  mojej/mojego

córki/syna/podopiecznego, bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska,

miejsca  zamieszkania  i  wieku  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  konkursem  i  innymi

działaniami promocyjnymi w publikacjach Organizatora oraz na jego stronie internetowej, a także na

jej  wykorzystywanie  w  celach  promocyjnych  i  marketingowych  przez  Organizatora,  w  tym  w

szczególności  na  utrwalenie  i  zwielokrotnienie  pracy  plastycznej  mojej/mojego

córki/syna/podopiecznego każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i

wielkości nakładu, a także rozpowszechniania pracy plastycznej poprzez publiczne udostępnianie w

wybranym miejscu i czasie, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, publikacjach. 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1  ustaw: z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

informujemy, że:

1) Administratorem danych uczestników Konkursu jest Gmina – Miasto Płocka z siedzibą w Płocku,

Stary Rynek 1.

2)  Celem zbierania danych jest  organizacja Konkursu „Mój wymarzony Płock za 10 lat”  w celach,

zasadach i przebiegu wynikających z regulaminu Konkursu. 

3) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale ich podanie jest warunkiem uczestniczenia w Konkursie. 

…………………………….……..……………………….……………………………….........

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna). 


