
Radomsko, dn. 14.05.2020 r.
 

Urząd Miasta Radomska
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko

Regulamin konkursu plastycznego
organizowanego  z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

pt. „Pozdrowienia z Radomska”

Postanowienia ogólne:  
Niniejszy  regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  oraz  tryb  przeprowadzania  konkursu   pt.  „Pozdrowienia  z
Radomska”. Organizatorem konkursu jest Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Celem konkursu jest:  
- rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży;
- rozwijanie zdolności plastycznych, rozbudzanie wrażliwości artystycznej;
- zainteresowanie własnym miastem zarówno w kontekście współczesnym jak i historycznym, architekturą oraz
szeroko rozumianą kulturą Radomska.

Czas trwania konkursu:  14 maja – 1 czerwca 2020 r.

Przedmiot konkursu:  
1.  Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  przez  uczestnika  pracy  plastycznej  w  formie  kartki  pocztowej  z
„Pozdrowieniami z Radomska”. 
2. Kartka ma nawiązywać do miasta – jego architektury, ludzi, kultury, przeszłości historycznej lub aktualnej roli i
znaczenia miasta. 
3. Pracę konkursową, zwaną dalej „dziełem”, należy wykonać w oryginale o wymiarach: 420x200 mm lub 300x210
mm. 
Można ją wykonać w dowolnej technice. Powinna być wykonana samodzielnie.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:  
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną do 25 maja 2020 r. do godz. 15.30 na
adres pozdrowieniazradomska@radomsko.pl
a) skanu „dzieła” lub zdjęcia – w postaci JPG (zdjęć) o rozdzielczości 300 DPI (i więcej),
b)  wypełnionych  i  podpisanych  Załączników  1–2  do  niniejszego  Regulaminu  –  w  postaci  skanu  PDF  lub  
JPG-ów (zdjęć).
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu.
Załącznik nr 2 – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu i przetwarzaniu danych
osobowych oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku w związku z realizacją i promocją konkursu.
2. Przesyłając zgłoszenie uczestnik i opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu wyrażają zgodę na
wykorzystanie swoich danych osobowych wyłącznie w celach konkursowych.
3. Dobrowolnie uczestnik konkursu może przesłać również swoje zdjęcie z pracą – wyrażając w ten sposób zgodę na
upublicznienie  go  na  stronie  internetowej  Miasta  Radomska  i  powiązanych  mediach  społecznościowych  przy
ogłoszeniu wyników konkursu. 
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Konkurs jest jednoetapowy, każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 projekt „dzieła”.
6.  Konkurs  adresowany  jest  do  przedszkolaków  i  uczniów  wszystkich  szkół  podstawowych  z  terenu  miasta
Radomska.



7. Prace będzie oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Praca Komisji będzie odbywć się
zdalnie. Wszystko jest wysyłane drogą mailową, za organizację i dokumentację odpowiada Wydział Informacji i
Promocji Urzędu Miasta w Radomsku. 
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność pracy z tematyką konkursu,
- dotrzymanie terminu zgłoszenia,
- spełnienie wymogów organizatora,
- ciekawy sposób ujęcia tematu,
- kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu oraz pomysłowość,
- estetykę pracy.

9. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w trzech kategoriach konkursowych:
I – w grupie wiekowej do 6 roku życia; 
II – uczniów szkoły podstawowej w wieku 7–10 lat;
III – uczniów szkoły podstawowej w wieku 11 – 15 lat.

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Miasta Radomska
(www.radomsko.pl) oraz na facebooku (Radomsko Miasto Otwarte).
11. O wynikach konkursu wszyscy uczestnicy konkursu zostaną również powiadomieni drogą mailową w dniu
rozstrzygnięcia konkursu tj. 1 czerwca 2020 r.
12. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami. 
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną nie będzie możliwe zorganizowanie tradycyjnej Gali Finałowej, dlatego
na stronie zostaną zamieszczone zdjęcia prac oraz uczestników konkursu. Laureaci będą proszeni o odbiór nagród
osobiście  w  budynku  Urzędu  Miasta  (ul.  Tysiąclecia  5)  po  uprzednim  ustaleniu  z  pracownikiem  Wydziału
Informacji i Promocji Urzędu Miasta pok. 110 (pozdrowieniazradomska@radomsko.pl./ tel. 44 6854 502).

Harmonogram konkursu:  
1. Data ogłoszenia konkursu 14 maja 2020 r.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej w dniach 14–25 maja 2020 r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej 1 czerwca 2020 r.
4. Powiadomienie uczestników o wynikach konkursu 1 czerwca 2020 r.
5. Opublikowanie na stronie internetowej miasta Radomska nagrodzonych prac Laureatów konkursu i uczestników.

Postanowienia końcowe:  
1. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formie pocztówek.
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3.  Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo do  umieszczenia  logotypów Organizatora konkursu
(Logo Radomsko) na pracy konkursowej – skierowanej do druku
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w mediach społecznościowych przy okazji
ogłaszania wyników konkursu.
5. Każdy uczestnik konkursu dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuje swoje prawa autorskie do drukowania swojego
„dzieła” w postaci kartek pocztowych.
6.  Wydrukowane kartki pocztowe Organizator konkursu nieodpłatnie przekaże organizacjom pożytku publicznego,
działającym na rzecz dzieci i młodzieży w Radomsku. Organizacje te będą rozprowadzać pocztówki i za niewielką
opłatą zbierać fundusze na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych w naszym mieście. 
7. Wszystkie informacje o konkursie będą publikowane na stronie www.radomsko.pl.

Załączniki do regulaminu:  
1. Karta zgłoszeniowa.
2. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu i przetwarzaniu danych
osobowych.
Oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody na przetwarzanie  danych osobowych i  na wykorzystanie  wizerunku (osoby
niepełnoletniej).

http://www.radomsko.pl/
http://www.radomsko.pl/

