Zarządzenie Nr 2901/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie: przeprowadzenia konkursu plastycznego na projekt plakatu i ulotki pod hasłem
„Ochrona Płockich Kasztanowców”.
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 18 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zm.), zarządzam co
następuje:
§1
W ramach realizacji zadań z zakresu organizacji działań PR skierowanych do mieszkańców
ogłaszam konkurs plastyczny na projekt plakatu i ulotki pod hasłem „Ochrona Płockich
Kasztanowców”.
§2
Ustalam warunki konkursu, których treść stanowi załącznik nr 1.
§3
Źródło finansowania zad. Nr 06/WKŚ.II/G dz. 900 rozdz. 90095 § 4210
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 2901/2013 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 marca 2013 roku

Regulamin konkursu plastycznego na projekt plakatu i
ulotki pod hasłem
„Ochrona Płockich Kasztanowców”.
§1
Temat i cel Konkursu
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Ochrona Płockich Kasztanowców”.
2. Cele Konkursu:
a) Wyłonienie propozycji projektu plakatu i ulotki pod hasłem „Ochrona Płockich Kasztanowców”.
b) Promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw ekologicznych wśród dzieci.
c) Poszerzanie wiedzy dzieci na temat ochrony kasztanowców, ze szczególnym uwzględnieniem
metod ochrony kasztanowców.
d) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
uczniów klas III szkół podstawowych.
§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§3
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Płocka w
kategorii wiekowej – klasy III szkoły podstawowej.
2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę związaną z tematem konkursu.
3. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 5 najlepszych prac wraz z załącznikami dołączonymi do
niniejszego Regulaminu.
§4
Terminarz
1. Warunkiem udziału szkoły w Konkursie jest oficjalne zgłoszenie, które dokonuje szkoła do dnia 29
marca 2013r. na druku nr 1 załączonym do niniejszego Regulaminu.
2.Termin złożenia prac mija 30 kwietnia 2013 r. (prace złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane).

3. Zgłoszenie udziału szkoły (załącznik nr 1) oraz prace konkursowe (wraz z załącznikiem nr
1 i 2) należy składać do Biura Obsługi Klienta (stanowisko nr 7) lub przesłać na poniższy
adres (liczy się data stempla pocztowego):
Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania Środowiska
Oddział Spraw Komunalnych
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
§5
Zadanie Konkursowe
1. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie pracy w formacie A-3, w dowolnej technice plastycznej, o
tematyce dot. grabienia liści kasztanowca, która jest jedną z metod ochrony kasztanowców.
2. Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w
czasie transportu i przechowywania. Prac nie należy oprawiać.
3. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu.
4. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika
konkursu oraz opatrzona pieczęcią szkolną.
5. Do pracy konkursowej powinny być dołączone: formularz zgłoszeniowy stanowiący
załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu oraz zgoda na publikację zdjęć i kontakt z rodzicem
dziecka/opiekunem prawnym - załącznik nr 3.
§6
Kryteria oceny
Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max.6 pkt.),
b) walory estetyczne prac (max.4 pkt.).
§7
Nagrody
1. Nagrody rzeczowe otrzymuje trzech laureatów:
a) I nagroda o wartości do 100 zł
b) II nagroda o wartości do 80 zł
c) III nagroda o wartości do 60 zł
§8
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów Konkursu dokonuje komisja konkursowa składająca się z
minimum trzech osób.
2. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Tadeusz Harabasz Dyrektor Wydziału Kształtowania
Środowiska.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
sporządzenie protokołu komisji konkursowej o wynikach.
§9

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
1. Szkoły laureatów zostaną oficjalnie poinformowane o wynikach konkursu, a także ogłoszenie
wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka (www.plock.eu).
2. Rozdanie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników.
3. Otrzymanie nagród kwitują uczniowie, opiekun prawny lub dyrekcja szkoły na protokole odbioru
nagrody.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac; z chwilą zgłoszenia ich do Konkursu
wszelkie autorskie prawa majątkowe nieodpłatnie przechodzą na organizatora –
Urząd Miasta Płocka. Prace mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji, bez zgody
autorów i ich opiekunów. Powyższe postanowienie dotyczy wyłącznie prac nagrodzonych w
Konkursie.
2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem, posiadają
znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę Uczestnika
(jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. tj. z
2002r. Nr 101, poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z
Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
4.
Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje
są ostateczne.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu

Karta zgłoszenia udziału szkoły w konkursie plastycznym na
projekt plakatu i ulotki pod hasłem „Ochrona Płockich
Kasztanowców”
organizowanym przez
Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych
......................................................................................................
..........
(nazwa i adres szkoły)

......................................................................................................
..........
......................................................................................................
..........

Opiekun/nauczyciel (osoba do kontaktów):
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)

Kontakt (telefon, fax, e-mail)
..............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.................................................................
(podpis Dyrektora Szkoły)

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu

Formularz zgłoszeniowy konkursu plastycznego
na projekt plakatu i ulotki pod hasłem
„Ochrona Płockich Kasztanowców”
organizowanego przez
Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych
Lp.

Dane autora pracy

1

Imię

2

Nazwisko

3

Klasa
Nazwa szkoły

4

Adres szkoły

Telefon

5

Rodzic/Opieku Imię i nazwisko
n prawny
Telefon
kontaktowy
Nauczyciel

Imię i nazwisko

6
Telefon
kontaktowy

7

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu plastycznego pod hasłem „Ochrona
Płockich Kasztanowców” dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Ponadto
wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka, informacji
o zajętym miejscu, publikowanie jego pracy plastycznej oraz wizerunku (wyłącznie do celów
związanych z przebiegiem Konkursu i upowszechnianiem informacji o jego rozstrzygnięciu).
........................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu
Dane dziecka:
Imię i nazwisko
dziecka.........................................................................................................................
PESEL
dziecka.......................................................................................................................................
Data
urodzenia....................................................................................................................................
....
Adres
zamieszkania..............................................................................................................................
..
Dane rodzica/opiekuna prawnego (imię,
nazwisko,telefon)...............................................................
....................................................................................................................................................
............
Dane szkoły (adres
szkoły)....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o wyrażeniu zgody
na publikację zdjęć
W związku z przystąpieniem do konkursu plastycznego na projekt plakatu i
ulotki pod hasłem „Ochrona Płockich Kasztanowców”, którego organizatorem
jest Prezydent Miasta Płocka.
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego syna/córki*.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1)
administratorem zdjęć jest Urząd Miasta Płocka,
2)
zdjęcie syna/córki* będzie przetwarzane wyłącznie w celach promocji
konkursu.
Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.

..............................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*niepotrzebne skreślić

