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REGULAMIN KONKURSU 

„Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka” 
 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Mały 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka, 

Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, a honorowy patronat objął Piotr Irla Burmistrz 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

3. Celem i przedmiotem konkursu jest wytypowanie najlepszej pracy plastycznej „Moje 

miasto Rawa Mazowiecka – widok z okna”. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (w związku z panującą obecnie sytuacją 

zostaną one dostarczone na adres zamieszkania).  

 

 

§ 2  

Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie klas I-III szkół 

podstawowych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. 

2. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. 

3. Każdy uczestnik przystępuje do konkursu indywidualnie i może zgłosić maksymalnie jedną 

pracę. Każdy rysunek należy z tyłu opatrzyć imieniem, nazwiskiem, klasą, do której uczęszcza 

autor, nazwą i adresem szkoły oraz dodatkowo adresem zamieszkania (potrzebnym do 

dostarczenia nagrody).  

4. Praca konkursowa powinna: 

• być formatu A3, 

• być wykonana płaskimi technikami plastycznymi w jednym lub wielu kolorach, 

• wiązać się z tematem konkursu, 

• być wykonana samodzielnie, 

• być niepowtarzalna i oryginalna. 

5.Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 26 maja 2020 r. do Biura Podawczego Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem 

„Konkurs MRM - Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka”. 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą zgody na przetwarzanie 

danych osobowych.  

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Prace poddane zostaną ocenie komisji konkursowej wyłonionej przez Organizatora. 

2. We wszystkich sprawach spornych decyduje komisja konkursowa. 
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3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 maja 2020 r.. W tym dniu w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta będzie obradować komisja konkursowa, która oceni wszystkie 

złożone prace.  

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną dostarczone na adres 

zamieszkania do dnia 1 czerwca 2020 r.  

6. Organizator konkursu przewiduje również wyróżnienia.  

7. Osoby nadsyłające prace do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 

29.08.1997 – Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).  

Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom 

administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes 

prawny w otrzymaniu danych. 

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach promocyjnych, 

wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu konkursu w 

formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego, w celach dokumentacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjno – marketingowych Miasta Rawa Mazowiecka oraz w celach 

komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.  

Udział w konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie 

swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, 

filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez 

Organizatora,  w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub 

wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a 

także w publikacjach i serwisach osób trzecich, materiałach prasowych i telewizyjnych. 

Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez 

niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia 

nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

Organizator konkursu nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez 

innych Uczestników konkursu bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach 

niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym 

obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu 

w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu.   

 

 

 

        Młodzieżowa Rada Miasta  

                 Rawa Mazowiecka 


