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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MOJA PIERWSZA MAPA SEROCKA” 

 

§ 1 

Cel konkursu 

1. Stworzenie mapy turystycznej Serocka przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. 

2. Promowanie walorów rekreacyjno-turystycznych Serocka.  

3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i zmysłu orientacji. 

4. Pogłębianie wiedzy o zabytkach i ciekawych miejscach Serocka.  

§ 2 

 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin 

2) Organizatorze – należy rozumieć Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku – Referat Komunikacji 

Społecznej – Urząd Miasta i Gminy w Serocku 

3) Uczestnikach – należy przez to rozumieć autorów projektów, które zostaną zgłoszone do konkursu 

4) Mapie – turystyczna mapa miasta Serocka dla dzieci i młodzieży.  

5) Rysunki – rysunki obiektów, które znajdą się na rewersie mapy.  

 

§ 3 

Konkurs składa się z dwóch zadań, podzielonych według wieku uczestników konkursu: 

1. stworzenie awersu mapy Serocka  

2. wykonanie rysunków obiektów historycznych i rekreacyjnych na rewers mapy.  

 

Ad. 1. Mapa (może powstać jako praca zbiorowa lub indywidualna) 

1)  Mapa powinna być wykonana na papierze lub brystolu w formacie A3, w kolorze, w technice 

ołówkowej (kredkami). 

2)  Mapa nie musi zachowywać rzeczywistej skali. 

3)  Nanoszenie całej sieci ulic nie jest konieczne. 

4)  Na planie powinny znaleźć się: 

a) ulice 

• Warszawska (od cmentarza) 

• Pułtuska (do stadionu) 

• Zakroczymska (do ul. Zaokopowej) 

• Zaokopowa 

• Nasielska (do ul. Zaokopowej) 

• Polna (do wysokości ulicy Jorkuna) 

• Radzymińska i Rybaki (do domu, w którym nocował Picasso) 

• T. Kościuszki   

• 11-go listopada 
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• Wolskiego 

• Zdrojowa 

• Rynek 

• Brukowa 

• Retmańska (do ulicy Zdrojowej)  

• Farna 

• Św. Wojciecha 

• Bulwar Nadnarwiański 

• Trakt Spacerowy 

 

Pomoc w naniesieniu siatki ulic może stanowić załączony fragment mapy turystycznej Miasta i Gminy 

Serock.  
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b) Obiekty: 

• Kościół w Serocku 

• Izba Pamięci i Tradycji Rybackich 

• Grodzisko Barbarka 

• dom, w którym nocował Picasso 

• Ratusz  

• Rynek w Serocku z fontanną 

• plaża miejska i molo 

• budynki dawnego zajazdu pocztowego przy ul. Pułtuskiej 

• miejski plac zabaw (na tyłach przedszkola) 

• stadion miejski z zaznaczonymi wałami napoleońskimi 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji   

• Centrum Kultury i Czytelnictwa 

• Biblioteka Miejska 

• Park 

• jary 

5) Obiekty wymienione w punkcie b) należy przedstawić na mapie graficznie - w formie rysunków lub 

piktogramów. 

 

Ad.2. Rysunki (prosimy składać wyłącznie jako prace indywidualne) 

1)  Rysunki powinny być wykonane na papierze lub brystolu w formacie B5 (połowa formatu A4), w 

kolorze, w technice ołówkowej (kredkami). Na jednej kartce powinien znaleźć się wyłącznie jeden 

rysunek. Uczestnik proszony jest o przygotowanie maksymalnie trzech rysunków wybranych 

obiektów. 

2)  Rysunki nie mogą zawierać zbyt wielu małych szczegółów, ponieważ mogą nie być widoczne po 
wydrukowaniu. 

3)  Rysunki powinny przedstawiać obiekty historyczno-turystyczne znajdujące się na terenie miasta: 

• Kościół w Serocku 

• Grodzisko Barbarka przy ul. Radzymińskiej 

• Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich przy ul. Św. Wojciecha 1 

• dom, w którym nocował Picasso przy ul. Rybaki 

• ratusz  

• Rynek w Serocku z fontanną  

• plażę miejską i molo przy ul. Retmańskiej 

• budynki dawnego zajazdu pocztowego przy ul. Pułtuskiej  

• Miejski plac zabaw (na tyłach przedszkola samorządowego w Serocku) 

• Stadion Miejski wraz z pozostałościami wałów napoleońskich 

• Centrum Kultury i Czytelnictwa 

• Bibliotekę Miejską 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji 

4) Na mapie mogą znaleźć się również inne obiekty – według uznania autora/autorów mapy. 
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§ 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 mapy i rysunków na Konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

poniżej jest równoznaczne z poddaniem się Uczestnika/Uczestników procedurze regulaminowej 

Konkursu. 

3. Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, znajdujących się na 
terenie Miasta i Gminy Serock, w kategoriach wiekowych określonych w paragrafie 5 ust. 1. 

4. Konkurs trwa do 23.03.2018 r. 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.historia.serock.pl oraz 

www.serock.pl, do 30 marca 2018 r. 
 

§ 5 

 

1. W Konkursie będą przyjmowane i oceniane prace w kategoriach: 

1) Uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV – stworzenie rysunków na rewers mapy. 

2) Uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych – stworzenie mapy.  

2. Uczestnictwo osób niepełnoletnich wymaga odpowiedniej zgody opiekunów prawnych - w załączonym 

oświadczeniu, znajdującym się w Formularzu Zgłoszeniowym. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu prace wykonane samodzielne, 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 lub uczestników. 

3. Prace można zgłaszać jednym z poniższych sposobów: 

1) Pocztą na adres: 

Urząd Miasta i Gminy Serock 

ul. Rynek 21 

05-140 Serock 

z dopiskiem: Konkurs plastyczny MOJA PIERWSZA MAPA SEROCKA 

2) Osobiście do Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 

12, w godzinach pracy urzędu. 
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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 wykonywaniem 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 – 19 lutego 2018 roku. 

2. Maksymalny termin nadsyłania map i rysunków - 23 marca 2018 roku. 

3. Jury dokona oceny prac w terminie do 30 marca 2018 roku. 

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

na facebookowej stronie Urzędu Miasta i Gminy oraz Izby Pamięci i Tradycji Rybackich. 

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. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej z kategorii określonych w §5 ust. 1. 
3. Jury dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc pod uwagę w 

szczególności:  
- walory artystyczne, 
- pomysł i wykonanie.  

4. Z prac jury zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez biorących udział w posiedzeniu 
członków jury. 

5. Decyzje Jury odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagród. 
7. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac 

nienagrodzonych. 
8. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

 

§ 9 

Publikowanie prac 

 

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

niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora. 

2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 

przekazaniem praw autorskich od nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dn. 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz do 

publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie.  
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Przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, internet itp.) będzie umieszczone imię, 

nazwisko autora/ autorów oraz/lub  adres szkoły.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację Regulaminu Konkursu oraz jednocześnie jest oświadczeniem, że 

prace złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście przez Uczestnika/ Uczestników. 

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach 

sporządzanych przez uczestników.  

3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i 

Gminy w Serocku www.serock.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

 

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Komunikacji Społecznej UMiG  

w Serocku, nr tel. 22 782 88 43, adres e-mail: promocja@serock.pl. 


