
Regulamin konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce 

 

Cele konkursu:  

 wybór logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce, 
 kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, 
 zachęcanie młodzieży do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Sokółce, 
 promocja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce. 

 

Regulamin konkursu 

 

§1 Zasady udziału w konkursie 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 4-6), gimnazjów  
oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

 Uczestnik w ramach konkursu może wykonać jedną pracę plastyczną. 
 Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie (prace będą weryfikowane). 
 Praca powinna przedstawiać propozycje na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Sokółce. 
 Technika wykonania pracy dowolna. 
 Pracę plastyczną należy wykonać w formacie A4 lub A5. 
 Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie. 
 Praca MUSI zawierać napis ,,Młodzieżowa Rada Miejska w Sokółce” lub ,,MRM w 

Sokółce”. 
 

§2 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie lub samodzielne dostarczenie pracy  
wraz z  prawidłowo wypełnionym Formularzem Konkursowym (którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku 
(decyduje data wpływu), na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Sekretariat; Plac Kościuszki 1  
z dopiskiem: ,,Konkurs na logo MRM Sokółka”. 

2. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych  
w niniejszym Regulaminie, w tym wypadku: 

a) przesłania zgłoszenia po terminie, o którym mowa w ust. 1, 
b) przesłania Formularza Konkursowego wypełnionego nieczytelnie, niekompletnie  

lub nieprawidłowo, 
c) dołączenia do Formularzu Konkursowego więcej niż jednej pracy, 
d) zgłoszenia tego samego uczestnika więcej niż jeden raz, 



e) zgłoszenia na Formularzu Konkursowym więcej niż jednego uczestnika, 
f) zgłoszenia pracy w innym rozmiarze niż dopuszczony. 

 

§3 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne  
lub doręczone po terminie, o którym mowa w §2 ust. 1. 

§4 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora  
na podstawie następujących kryteriów: 

a) zgodność pracy z tematyką, 
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 
c) ogólne wrażenia estetyczne. 

2. Najwyżej oceniona praca zostanie nagrodzona. 
3. Zwycięzca konkursu dodatkowo zostanie powiadomiony o wygranej poprzez telefon 

kontaktowy. 
4. Wręczenie nagrody odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku. Organizator poinformuje 

zwycięzcę o miejscu jej wręczenia. 
5. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy. 
7. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
8. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci bonu towarowego w wysokości 300 zł  

do wykorzystania w wybranym sklepie: 
a) sportowym 
b) kosmetycznym  
c) księgarni. 

§5 

1. Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu i jego 
rozstrzygnięcia. 

2. Nadesłane Formularze Konkursowe i prace nie podlegają zwrotowi. 

3. Logo wybrane w konkursie będzie wykorzystywane przez Młodzieżową Radę Miejską w 
Sokółce m.in. w materiałach drukowanych, na stronie internetowej MRM. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce  

 

Formularz Konkursowy 
 

Konkurs: ,,Logo MRM'' 
 

 

 

1. UCZESTNIK: 

Imię i nazwisko: ..........................................................................................................  

Wiek uczestnika: .........................  

Telefon kontaktowy: ...................................................................................................  

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO / OPIEKUNA PRAWNEGO 
UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO:  

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przeze mnie / przez zgłaszanego przeze 
mnie uczestnika samodzielnie i jestem / jest on/ona jej jedynym autorem.  

2. Oświadczam, ze zapoznałem/-am sie z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział 
w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżową Radę Miejska w Sokółce moich 
danych osobowych / danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej 
pracy w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.  

 

 

 

___________________________ 

Data i podpis pełnoletniego uczestnika /  
opiekuna prawnego uczestnika 

 

 


