
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Burmistrza Gminy Brwinów  
Nr 27.2013 
z dnia 4.06.2013 

Regulamin konkursu „Pocztówka do Trzebiatowa” 

zorganizowanego pod patronatem Burmistrza Gminy Brwinów 
 
Cele konkursu  
 
1. Popularyzacja wiedzy o gminie Brwinów i partnerskiej gminie Trzebiatów.  
2. Odkrywanie bogactwa i piękna gminy Brwinów.  
3. Rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni dziecięcej. 
4. Rozwijanie zdolności plastycznych i wraŜliwości artystycznej.  
 
Uczestnicy konkursu 
 
• uczniowie szkół podstawowych (od klasy IV wzwyŜ, w tym takŜe kończący klasę III)  
oraz gimnazjów i liceum, uczęszczający do szkół na terenie gminy: ZS nr 1 w Brwinowie, ZSO  
w Brwinowie, ZS w Otrębusach, ZS w śółwinie  
• podopieczni świetlic Działu Wspierania Rodziny Środowiskowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.  
 
Jedna osoba moŜe nadesłać na konkurs tylko jedną pracę. Prace muszą być wykonane 
indywidualnie i samodzielnie.  
 
Z moŜliwości zdobycia głównej nagrody wyłączone są osoby, które w roku 2012 r. były laureatami 
konkursu „List do Trzebiatowa”.  
 
Zadanie konkursowe  
 
Prace konkursowe naleŜy wykonać w formie pracy plastycznej wyłącznie na papierze w formacie 
A4. Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, 
grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby,  
czy prace z plasteliny nie będą brane pod uwagę.  
 
Praca plastyczna prezentująca koledze/koleŜance z Trzebiatowa dowolny obrazek z terenu gminy 
Brwinów (architektura, pejzaŜ, wydarzenie) w wybranej przez autora porze roku.   
 
Kryteria oceny prac  
1. Zgodność pracy z tematyką 
2. Estetyka pracy, staranność, pomysłowość zastosowanych rozwiązań graficznych.  
 
Tryb składania i oceny prac  
 



Prace konkursowe powinny być przekazane do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie do dnia 17 czerwca 2013 r. do godz. 17.00.  
 
Powołana przez Burmistrza Gminy Brwinów komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac 
na podstawie wymienionych kryteriów i tworząc listę rankingową dokona wyboru laureatów  
w terminie do 21 czerwca 2013 r. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie.  
 
Nagrody w konkursie  
 
Nagrodą główną w konkursie jest wakacyjny pobyt w gminie Trzebiatów w dniach od 29 lipca 
2013 r. do 3 sierpnia 2013 r. dla 12 laureatów konkursu. Komisja konkursowa zastrzega sobie 
prawo przyznania dodatkowych miejsc lub skierowania na wyjazd osób z listy rezerwowej, która 
powstanie na podstawie listy rankingowej. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pienięŜny. 
Komisja moŜe przyznać dodatkowe wyróŜnienia w postaci nagród rzeczowych.  
 
Postanowienia ogólne  
 
Do kaŜdej pracy musi być dołączona poniŜsze zgłoszenie podpisane przez opiekuna prawnego uczestnika 
konkursu.  
 

Zgłoszenie  uczestnika konkursu „Pocztówka do Trzebiatowa” 

Imi ę i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………. 

Adres szkoły:………………………………………………………………….…......................... 

Wiek autora, klasa do której uczęszcza:……………………………………………………….. 

Krótki opis lub adres miejsca / obiektu przedstawionego w pracy: 

…………...................................................................…………………………………………….. 

…………...................................................................…………………………………………….. 

…………...................................................................…………………………………………….. 

…………...................................................................…………………………………………….. 

Imi ę i nazwisko  opiekuna prawnego:………………………………………………………….. 

Kontakt do opiekuna prawnego (e-mail, telefon):…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Uczestnik konkursu pn. „Pocztówka do Trzebiatowa” (jego opiekun prawny – w przypadku osób niepełnoletnich) wyraŜa zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z konkursem, a takŜe, iŜ Organizator nie zwraca prac 

złoŜonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do ich ekspozycji i wykorzystania w celach promocyjnych np. przez publikację w 

wydawnictwach czy na stronach internetowych. Z chwilą nadesłania pracy przechodzą nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie 

do niej w zakresie: publicznego wykonania,  wystawiania, zwielokrotniania przez fotokopię, lub utrwalania na nośnikach cyfrowych, 

publikacji na stronach internetowych Organizatora. Uczestnik (opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika) oświadcza niniejszym, 

Ŝe zapoznał się z Regulaminem konkursu i wyraŜa zgodę na jego postanowienia.                                                       

                                                                                            …………………………………………………. 

                                                                                      (data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego) 



 


