
Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2017 

Burmistrza Miasta Mława z dnia 16.05.2017 r. 

 

Regulamin Konkursu plastycznego pn. „Dlaczego woda jest ważna” 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu  plastycznego pn. „Dlaczego woda jest ważna” jest  firma SUEZ 

Polska Sp. z o.o. oraz Burmistrz Miasta Mława.  

2. Konkurs odbywa się w związku z inauguracją działalności firmy SUEZ Polska Sp. z o.o   

w Mławie oraz uroczystościami wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję 

Oczyszczalnia Ścieków w Mławie oraz kapsuły czasu.  

3. Temat konkursu plastycznego brzmi: „Dlaczego woda jest ważna” i wskazywać  

na podejmowane przez dzieci i młodzież działania związane z oszczędzaniem wody i dbaniem  

o środowisko naturalne. 

4. Osoba upoważniona do udzielania informacji - Agnieszka Puzio Dębska, tel. 236546433, 

wew. 701, e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl,  

§ 2 

1. Celem konkursu jest: 

 budowanie oraz rozwijanie postaw proekologicznych, 

 rozwijanie  u dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji otaczającego nas środowiska, 

 wsparcie rozwoju umiejętności manualnych i wyobraźni wśród dzieci i młodzieży. 

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać dziecko od klasy I do klasy VI szkoły podstawowej, 

mieszkające na terenie Miasta Mława, zwane dalej „Uczestnikiem”. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch  kategoriach:  

 uczniowie szkół podstawowych klas I - III 

 uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI 

4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy formatu A4 wykonanej dowolną 

techniką plastyczną (akwarela, pastele, plakatówka, wycinanka, kredki, techniki mieszane 

itp.).  

5. Prace powinny zostać wykonane w formacie A4 (pionowo lub poziomo). 

6. Prace muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi wcześniej w innych konkursach. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

9. Zgłaszane prace nie mogą naruszać przepisów prawa, w szczególności nie mogą zawierać 

treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. 

§ 3 
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1. Prace z kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Mława 

Wydział Organizacyjny, pok. 36, lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta Mława, Stary 

Rynek 19, 06-500 Mława do dnia 8 czerwca  2017 r. do godz. 16.00. 

2. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem 

podpisanym przez rodzica/opiekuna (załącznik do Regulaminu), do pobrania na stronie 

www.mlawa.pl).   

3. Zgłoszone  prace po terminie określonym w ust. 1 nie będą oceniane.  

4. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi. 

§ 4 

1. Komisja konkursowa weryfikuje zgłoszenia pod względem zgodności z niniejszym 

regulaminem i tematem konkursu. 

2.Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów Konkursu, 

która wskaże zwycięzców konkursu. 

4. Komisja konkursowa wyłania zwycięzców konkursu zajmujących I miejsce w każdej 

kategorii wiekowej. Dodatkowo w obu kategoriach zostaną przyznane dwa wyróżnienia.  

5 . O wynikach konkursu  Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki Konkursu 

zostaną również ogłoszone na stronie internetowej www.mlawa.pl.  

6. Prace zwycięzców - za I miejsca z każdej kategorii wiekowej zostaną umieszczone w kapsule 

czasu, która zostanie wmurowana  pod inwestycję realizowaną  przez firmę SUEZ Polska Sp. 

z o.o. Laureatom konkursu zostaną również przyznane nagrody rzeczowe, podczas uroczystości 

Mławskie Champs – Elysees, która odbędzie się 14 czerwca 2017 r., o godz. 13.00, na Estradzie 

w Parku Miejskim 

7. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

prawo odwołania. 

§ 5 

1. Wybrane prace będą umieszczone na stronie internetowej Organizatorów. 

2. Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na rzecz Organizatora majątkowe prawa  autorskie do 

projektu podstawa prawna - art. 50 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich  

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz. 666) wraz z prawem do nieograniczonego 

korzystania.  

3. Nagrody rzeczowe: 

 za zajęcie I miejsca: tablety 

 wyróżnienia: aparaty fotograficzne (kompakty z natychmiastowym wydrukiem) 

4. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika 

wyklucza Uczestnika z Konkursu oraz pozbawia prawa do nagrody. 
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§ 6 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2016 r ,poz.922). 

2. Nagrodzone prace stają się własnością Organizatorów wraz z przekazaniem  nieodpłatnie 

praw autorskich do tych prac i ich wykorzystania na wszystkich polach  eksploatacji. 

Uczestnicy konkursu  wyrażają zgodę na reprodukowanie prac według uznania 

Organizatorów.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac 

konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronie internetowej 

Organizatora. 

4. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, jak również z niego 

wyłączonych,  niespełniających wymienionych wymogów Regulaminu. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

6. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz nie 

wyłaniania zwycięzcy. 

 


