
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„SEROCK na SPORTOWO w czterech porach roku” 

 

Konkurs rozpoczyna akcję społeczną skierowaną do aktywnych mieszkańców Miasta i Gminy Serock 

pod nazwą „ SEROCK Fit & Sporty”. 

§1. 

Celem konkursu jest: 

1) promowanie aktywności fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia; 

2) przeciwdziałanie postępującej ilości patologicznych zachowań społecznych poprzez zwrócenie 

uwagi na aktywność sportową 

3) promowanie walorów rekreacyjno-sportowych Miasta i Gminy Serock. 

 

§2. 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o :  

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 

2) Organizatorze – należy rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Serocku – Referat Komunikacji 

Społecznej; 

3) Współorganizatorze – należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku; 

4) Uczestniku – należy przez to rozumieć autora obrazów, które zostaną zgłoszone do konkursu. 

 

§ 3 

Zadanie konkursowe 

1. Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu w formacie A3 lub A4, w poziomie, 

w kolorze, techniką malarską (farby : akwarele, plakatowe, tempery, akrylowe itp.). 

2. Praca powinna przedstawiać, zgodnie z tytułem konkursu, aktywność sportową 

mieszkańców Serocka w różnym wieku i koniecznie w konkretnej, wybranej  porze roku.  

3. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu min. 1 pracę, a max. 4 prace – w tym przypadku każda 

praca musi ukazywać aktywność sportową w innej porze roku).  

4. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie aktywności sportowej w realiach 

charakterystycznych dla wybranej  pory roku (wiosna, lato, jesień, zima – kolory, 



roślinność, warunki atmosferyczne, ubiór). Zależy nam na podkreśleniu faktu, że w Mieście 

i Gminie Serock istnieją możliwości bycia aktywnym sportowo przez cały rok. 

§ 4. 

Postanowienia ogólne 

1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

2. Dostarczenie lub przesłanie obrazów na Konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

poniżej jest równoznaczne z poddaniem się Uczestnika procedurze regulaminowej Konkursu. 

3. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock w kategoriach wiekowych 

określonych w paragrafie 5 pkt 1. 

4. Konkurs trwa do 19.10.2015 r.  

§ 5. 

Zasady 

1. W konkursie będą przyjmowane i oceniane prace w 4 kategoriach wiekowych :  

1) uczniowie szkół podstawowych klasy I-III, 

2) uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI,  

3) uczniowie gimnazjów, 

4) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz inne osoby pełnoletnie. 

2. Uczestnictwo osób niepełnoletnich wymaga odpowiedniej zgody od swoich opiekunów 

prawnych w załączonym oświadczeniu, znajdującym się na Formularzu Zgłoszeniowym. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

4. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu prace wykonane samodzielnie, do których 

posiadają wszelkie prawa autorskie.  

5. Zgłaszanie prac wykonanych przez inne osoby jest zabronione. 

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie prac, 

a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. 

§ 6. 

Zgłoszenia 

1. Prace nie mogą pochodzić z innych konkursów, być publikowane oraz nagradzane w innych 

konkursach. 

2. Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika, tytułem oraz nazwą kategorii. 

3. Prace można zgłaszać jednym z poniższych sposobów : 

a ) pocztą na adres :  

Urząd Miasta i Gminy w Serocku 

ul. Rynek 21 

05-140 Serock 

Z dopiskiem : Konkurs plastyczny „Serock na sportowo” 

b ) osobiście do Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 

21, pokój 12. 

4. Do prac należy dołączyć Formularz Zgłoszeniowy, według wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

5. Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika 

Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 



niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawienia. 

6. Przesłane prace nie będą zwracane. 

§ 7. 

Harmonogram konkursu 

1. Ogłoszenie konkursu – 21 września 2015 roku 

2. Maksymalny termin nadsyłania prac określa się jako 19.10.2015 r.  

3. Jury dokona oceny prac w terminie do 22.10.2015 r. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.serock.pl , 

http://www.osir.serock.pl oraz na FB Serock Zaangażowany i FB Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

5. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. 

§ 8. 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów Konkursu dokonuje Jury powołane 

przez Organizatora. 

2. Jury dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc pod uwagę 

w szczególności :  

1)   adekwatność przekazu obrazu (aktywność sportowa Serocczan w wybranej porze roku), 

2) walory artystyczne, 

3) pomysł na obraz. 

3. Z prac jury zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez biorących udział w 

posiedzeniu członków Jury.  

4. Decyzje Jury odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 9. 

Ocena prac i Nagrody 

1. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona jury Konkursu powołane przez Organizatora. 

2. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej z kategorii wiekowych określonych w § 5.  

§ 10. 

Publikowanie prac  

1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie do 

niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieograniczonego czasowo i terytorialnie publikowania 

prac zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i 

wykorzystania ich w innej formie podając dane autora ( imię i nazwisko ) . 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację Regulaminu Konkursu oraz jednocześnie jest 

oświadczeniem, że prace złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście przez Uczestnika. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 

opartych na zgłoszeniach sporządzanych przez Uczestników. 

3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

4. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury. 

5. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 782 88 43, (22) 782 73 50 lub 

wysyłając pytania na adres e-mail : promocja@serock.pl  



 


