
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

§ 1 

Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną, zwanego dalej Konkursem, jest 
Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2 

Zwycięski projekt będzie oficjalną kartką Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na Święta Bożego 
Narodzenia, wysyłaną z życzeniami w formie elektronicznej i tradycyjnej do samorządowców, 
organów administracji oraz podmiotów, związanymi z Gminą Gniew. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Gniew w wieku 0 do 16 lat. 

2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie grafiki 
kartki świątecznej, zawierającej elementy charakterystyczne dla Gminy Gniew np. panorama 
miasta, herb gminy, logo. Dozwolone techniki plastyczne to m.in.: rysowanie, malowanie, 
wyklejanie, wydzieranie, grafika itp., z wykluczeniem prac przestrzennych, 
uniemożliwiających przekształcenie pracy w dokument elektroniczny. Przy wykonywaniu 
kartki należy zatem uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania. 

3. Maksymalny format pracy to format A4. 

4. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę. 

6. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą –
prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) 
oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. Karta zgłoszeniowa musi być 
przyklejona na tył pracy plastycznej. 

8. W przypadku nieczytelnych danych na Karcie zgłoszeniowej, praca zostanie automatycznie 
zdyskwalifikowana przez Komisję. 
  



 
 

§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Termin dostarczenia prac upływa 25 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu do 
Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie pod adresem: plac Grunwaldzki 1, 83-140 
Gniew lub do Referatu Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew mieszczącym się 
obecnie w Pracowni Orange pod adresem: plac Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew) do godz. 
12.00. 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych osobowych 
należy przesłać pocztą na 2 adresy Organizatora: Referat Promocji i Informacji Urzędu Miasta 
i Gminy Gniew pl. Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew lub Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy 
Gniew pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew z dopiskiem na przesyłce „Konkurs plastyczny na 
kartkę świąteczną 2019” lub złożyć osobiście w wyżej wymienionych punktach, w godzinach 
pracy urzędu (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7:30 –15:30, w środy w godz. od 7.30 
do 17.00 i w piątki w godz. od 7.30 do 14.00). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

§ 5 Zasady przyznawania nagród 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 28 listopada 2019 r., a wyniki zostaną podane do 
wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.gniew.pl. 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 
zwana dalej Komisją. 

3. Komisję powołuje Organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i 
Gminy w Gniewie. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I, II i III miejsce. 

7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają od Organizatora indywidualną nagrodę rzeczową. 
Ponadto zwycięskie prace plastyczne stanowić będą grafikę oficjalnej kartki świątecznej 
Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. 
  

http://www.gniew.pl/


 
 
 
8. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według 
Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi. 

9. Autorzy zwycięskich prac, zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu nagrody. 

10. Nagrody dla Laureatów konkursu zostaną wręczone po ustaleniu dogodnego terminu dla 
wszystkich stron. 

§ 6 Postanowienia końcowe  

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. 
W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub 
opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew 


