
Zarzqdzenie nr 162/8/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 12.10.2016 

w sprawie przeprowadzenia konkursu plastycznego 
,,Polska, patriotyzm, wolnoid, niepodlegioft" 

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.2016 r. poz.446 ze 
zm.) zarzqdza sie co nastqpuje: 

1. Ogiaszam konkurs plastyczny ,,Polska, patriotyzm, wolno56, niepodlegtoft" 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w nastepujqcych kategoriach wiekowych: 

- uczniowie szkbi podstawowych klasy IV - VI 
- uczniowie szkbt gimnazjalnych 
- uczniowie szkbt ponadgimnazjalnych i studenci 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wediug regulaminu stanowiqcego zatqcznik nr 1 
do niniejszego zarzqdzenia 

1. Powotujq Komisje Konkursowq, oceniajqcq prace, w skiadzie: 

1) Beata Roszkowska - kierownik Referatu Komunikacji Spotecznej UMiG Serock - 
przewodniczqca komisji 

2) Monika Parzonko - instruktor ds. Kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

3) Paulina Surowiec-Rozwadowska - instruktor ds. Kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku 

4) Agnieszka Woiniakowska - podinspektor ds. promocji i wizerunku Referat Komunikacji 
Spotecznej UMiG Serock 

2. Cztonkowie komisji petniq swoje funkcje nieodptatnie. 

5 3 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia 1621B12016 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z 12.10.2016 

9 1  
Postanowienie Ogolne 

Organizatorem konkursu plastycznego pt. ,Polska, patriotyzm, wolno4d, niepodleglosdJJ 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 

9 2 
Cel konkursu 

Celem Konkursu jest zachecenie dzieci, mlodziezy oraz studentow zamieszkalych na terenie gminy 
Serock do poznawania historii Polski i walki narodu o niepodlegloiC oraz upowszechnienie wiedzy o 
historii, postaciach, przyczynach, powstaniu i obchodach Narodowego Swieta Niepodlegloici 

§ 3 
Warunki udzialu w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu sq  uczniowie szkd oraz osoby pdnoletnie z terenu miasta i gminy 
Serock wg nastepujqcych grup: 

- I grupa uczniowie szkd podstawowych - klasy IV - VI 

- II grupa uczniowie szkol gimnazjalnych 

- Ill grupa - uczniowie szkd ponadgimnazjalnych i studenci 

2 Prace konkursowe nalezy wykonat indywidualnie, Kazdy uczestnik moze przedstawit 
1 prace plastycznq. 

3 Prace nalezy opatrzyC metryczkq zawierajqcq 
a. tytul pracy, 
b. imie i nazwisko, klasa (wiek), 
c, nazwe i adres szkoly, 

4 Prace nadeslane bez opisu nie bedqoceniane. 
5 Prace plastyczne nalezy dostarczyC do Referatu Komunikacji Spoiecznej Urzedu Miasta i 

Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,05-140 Serock, pokoj nr 12, 
6 Termin zlozenia prac mija 31.10.2016 r. Prace oddane po tym terminie nie bqdqoceniane. 
7 Przewidywany termin rozstrzygniecia konkursu 04.1 1.2016r. 
8 Organizator nie ponosi odpowiedzialnoSci za uszkodzenia powstale podczas dostarczenia 

prac. 
9 Udzial w konkursie jest bezplatny i dobrowolny. 
10 Przystqpienie do konkursu oznacza akceptacje jego warunk6w. 

9 4 
Zadanie kon kursowe. 

Prace powinny bye wykonane na papierze lub brystolu, w formacie A3, w poziomie, w kolorze , technikq 
malarskq (farby: akwarele, plakatowe, olejne, tempery, akrylowe itp.). 

§ 5 
Ocena prac, nagrody i zasady ich przyznawania 

1. 0 wylonieniu zwyci~zcow konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powdana przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 

2. 0 wynikach konkursu decydowat bedzie suma przyznanych punktow w poszczegolnych 
kryteriach. 

3. W przypadku rbwnej iloici punktow przyznanych przez czlonkow komisji wiecej niz jednej 
pracy, o przyznaniu miejsca decyduje gbs Przewodniczqcego Komisji. 

4. Z obrad Komisji zostanie sporzqdzony protokd podpisany przez wszystkich czlonkbw Komisji, 
ktory przechowywany bedzie w siedzibie organizatora konkursu. 

5. Nagrodzone zostanq trzy najlepsze prace w kazdej z grup. 
6. Organizator dopuszcza przyznanie do trzech wyroznieli w kazdej z grup. 



7. Pozostali uczestnicy otrzymajqdyplomy za udzial w konkursie. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakoliczenia konkursu bez przyznania nagrbd. 
9. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosC przyznania specjalnych wyrbinien 

dla autorbw prac nienagrodzonych. 
10. Uroczyste podsumowanie i wrpzenie nagrod zwyciezcom i wyrbznionym autorom prac 

nastqpi w terminie uzgodnionym przez organizatorbw, o czym zostanq poinformowani 
zainteresowani. 

11. Decyzje Kornisji Konkursowej s q  niepodwazalne, ostateczne i nie przysluguje od nich 
odwdanie. 

12. Najciekawsze prace zostanq zaprezentowane w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock na wystawie 
okolicznosciowej, towarzyszqcej obchodom Narodowego Swiqta Niepodlegksci oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku. 

13. Sytuacje nieobjete regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
14. Kryteria oceny ustalone zostajq w nastqpujqcy sposob: 

zgodnost pracy z tematykq konkursu 0 - 5 pkt, 
walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna) 0 - 5 pkt, 
starannost wykonania 0 - 5 pkt, 
pomyslowo~c 0 - 5 pkt. 

$ 6  
Prawa autorskie 

I. Nadeslane prace przechodzq na wlasnoSC organizatora. Zgloszenie prac do konkursu jest 
rbwnoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora, zgodnie z ustawqz dn. 
4 lutego 1994r o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666) oraz do 
publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w 
Internecie. Przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, Internet itp.) bedzie 
umieszczone imiq, nazwisko autora orazllub adres szkdy uczestnika konkursu. 

2. Autorzy prac przekazq Organizatorowi prawo do bezpiatnego wykorzystania swoich prac 
w celach promocyjnych. 

3. Prace nadeslane na Konkurs muszq by6 pracami wlasnymi, nigdzie wczesniej 
niepublikowanymi, nieprzedstawianymi w innych konkursach. 

9 7 
Postanowienia koncowe 

1. Biorqc udzial w Konkursie, uczestnicy akceptujq zasady konkursu zawarte w niniejszym 
regulaminie. 

2. Udzial w konkursie jest bezpiatny. 
3. Osoba nagrodzona wyraza zgodq na zamieszczenie jej imienia i nazwiska oraz danych swojej 

szkoly na stronie internetowej Organizatora. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator 

Kon kursu. 
5. Regulamin konkursu dostqpny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Urzedu Miasta i Gminy w Serocku www.serock.gl. 
6. Ogloszenie wynikow, z podsumowaniem konkursu zostanie opublikowane na stronie 

internetowej Urzedu Miasta i Gminy w Serocku www.serock.pl oraz w lokalnych mediach. 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielajq pracownicy Referatu Komunikacji Spdecznej UMiG Serock 
nr. tel. 22 782 88 43, 22 782 88 24, adres e-mail marketing@serock.pl 


