Regulamin konkursu
na rysunek satyryczny „O Maczugę Burmistrza”

§1

1. Organizatorem konkursu na rysunek satyryczny „O Maczugę Burmistrza” jest Burmistrz
Miasta Sokołów Podlaski.

§2

1. Tematem konkursu „O Maczugę Burmistrza” jest „Polacy – tacy jesteśmy”.
2. Konkurs na rysunek satyryczny „O Maczugę Burmistrza” ma charakter ogólnopolski.
W konkursie mogą wziąć udział rysownicy, karykaturzyści, satyrycy zawodowi
oraz amatorzy.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace o charakterze satyrycznym, zrealizowane
w dowolnej

technice

(rysunek

odręczny,

rysunek

komputerowy),

wykonane

lub wydrukowane w formacie A3 (297x420).
4. Jeden uczestnik może dostarczyć co najwyżej 3 prace.
5. Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych
konkursach.
6. Zgłaszane prace nie mogą naruszać dóbr osobistych.

§3
1. Zgłoszenie

pracy

do

konkursu

powinno

zawierać

formularz

zgłoszeniowy

i oświadczenie (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1) wraz ze zgodą autora pracy
na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
publikację jego danych osobowych i wykorzystanie pracy na potrzeby Urzędu Miasta
w Sokołowie Podlaskim oraz akceptacją warunków konkursu zawartych w Regulaminie.
2. Jeżeli osoba startująca w konkursie jest niepełnoletnia, na formularzu zgłoszeniowym
powinien widnieć podpis opiekuna prawnego tej osoby.

§4

1. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą
tradycyjną do 31 lipca 2014r. na adres: Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim,
ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, z dopiskiem „Konkurs „O Maczugę
Burmistrza””.
2. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data zarejestrowania wpływu korespondencji
w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim. Prace nadesłane
po terminie nie będą rozpatrywane.

§5

1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta.
2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy składu Komisji.
3. Wyniki swych prac Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta w formie
protokołu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. Od rozstrzygnięcia decyzji
Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
4. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie trwania konkursu rozstrzyga Komisja
Konkursowa.

§6
1. Autorowi najlepszej pracy przyznana będzie:
I.

Nagroda Burmistrza Miasta: rzeczowa – Maczuga Burmistrza Miasta Sokołowa
Podlaskiego, finansowa – w wysokości 1000 zł;

II.

Wyróżnienie Burmistrza Miasta w wysokości 500 zł.

2. W szczególnych przypadkach Organizator może przyznać inną liczbę nagród
oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród bez podania
przyczyny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie
oraz zawieszenia lub zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia, w przypadku gdy prace
konkursowe nie będą spełniały wymogów założonych przez Organizatora lub z innych
przyczyn.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 18 września.

5. Autorzy nagrodzonej i wyróżnionej pracy zostaną powiadomieni i zaproszeni
na uroczyste podsumowanie konkursu.
6. Wszystkie prace konkursowe, nadesłane w terminie, o którym mowa w §4 ust. 1
będą okazane publicznie w ramach zorganizowanej wystawy podczas uroczystego
podsumowania konkursu i 10 dni po jego odbyciu.

§7
1. Nagrody należy odbierać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Nagrody
nie będą wysyłane pocztą ani przekazywane na konto laureatów.
2. Przesłane wraz ze zgłoszeniem materiały i opracowania nie będą zwracane uczestnikom
– stanowią dokumentację konkursu i pozostają w zasobie Komisji Konkursowej.
3. Po rozstrzygnięciu konkursu materiały konkursowe określone w ust. 2 stanowią
własność Miasta Sokołów Podlaski.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu
na rysunek satyryczny „O Maczugę Burmistrza”

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika konkursu

Imię i nazwisko ...................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ul.....................................................................................................................................
kod ………-………… miejscowość .....................................................................................................................
telefon …………………………………e-mail.........................................................................................................

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest moim dziełem
i nie narusza niczyich osobistych praw autorskich.
Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu, w szczególności
z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), publikację moich danych
osobowych i wykorzystanie pracy na potrzeby Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.

….…………...…………………………………….……………….
Data i podpis osoby zgłaszającej rysunek satyryczny

