
Regulamin gminnego konkursu plastycznego na opracowanie  

„Logo 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” 

 

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE 

Organizatorem konkursu plastycznego na opracowanie „Logo 40. rocznicy wprowadzenia 

stanu wojennego w Polsce” (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Gmina Pułtusk. 

 

 

ROZDZIAŁ II – CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie LOGO wydarzeń odbywających się w ramach powiatowo-

gminnych obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.  

 

ROZDZIAŁ III – WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do zamieszkałych na terenie 

Gminy Pułtusk: uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII, uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

2. Uczestnik może złożyć tylko jeden projekt.  

3. W konkursie mogą wziąć udział prace w formacie A4 wykonane dowolną 

techniką płaską. 

4. Każda praca powinna na odwrocie zawierać informację: imię i nazwisko oraz 

kontakt telefoniczny do autora pracy. 

5. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, oświadczenie 

autora pracy oraz klauzulę dot. ochrony danych osobowych, stanowiące 

załączniki do niniejszego regulaminu. 

6. Wyklucza się prace zbiorowe. 

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pułtusku 

ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk – biuro podawcze, w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem: Konkurs plastyczny na opracowanie „Logo 40. rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”, maksymalnie do 28 października 

2021 r. do godz. 12:00. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania                                     

z nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych na polach eksploatacji 

określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                    

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

9. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. 

ROZDZIAŁ IV – OCENA I NAGRODY 

1. Organizator powołuje jury w składzie: 

1) Izabela Sosnowicz–Ptak – Przewodnicząca Komisji Konkursowej, 



2)  Anna Majewska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej, 

3)  Krzysztof Łukawski  – Członek Komisji Konkursowej. 

2. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrodę główną w wysokości 800 zł 

brutto. 

3. Jury może przyznać wyróżnienia w konkursie.  

4. Jury będzie zwracało uwagę na: estetykę wykonania, oryginalność pracy 

oraz zgodność z tematem konkursu. 

5. Decyzje jury są ostateczne. 

6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gminy Pułtusk 

www.pultusk.pl do 5 listopada 2021r., natomiast nagrody wręczone zostaną 

podczas powiatowo-gminnych obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce. O dokładnym terminie wręczenia nagrody i wyróżnień, 

uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

7. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie                             

lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 

8.  Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania 

przyczyny. 

 

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dostarczenie pracy wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem autora pracy oraz 

klauzulą dot. ochrony danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

uczestnika zgody na warunki Regulaminu, a także na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników na potrzeby przeprowadzenia i rozliczenia konkursu. 

2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej 

www.pultusk.pl. 
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