
. , , I R M I 5 T 1 1 Z"ti*llslt';
AY

zARZADZENIE BBM.OO5O.*T:20T4
sunx{Isinzl [4hsrA suLEJowEK

z dnia 12 luteso 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu ,,Mieszkasz w Sulejdwku zl6i PIT w UrzQdzie
Skarbowym w Miisku Mazowieckim - cz85d twoich pierigdzy wr6ci do naszego Miasta"

Na podstawie art. 3l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.

2 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 zarzqdza siQ, co nastQpuje:

$ l. L Oglaszam konkurs plastyczny ,,Mieszkasz w Sulej6wku zl6ri PIT w Urzgdzie
Skarbowym w Mirisku Mazowieckim - czQ5d twoich pienipdzy wr6ci do naszego
Miasta",

2. Regularnin konJ<ursu plastycznego, o kt6rym mowa w ust.l, okeSla zal4cznik do
niniej szego zat z4dzeni a.

$ 2. Oceny zlo2onych prac dokona Komisia powolana odrgbnym zarzqdzeniem.

$ 3, Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu Promocji i Pozyskiwania
Funduszy.

$ 4. L Zatzqdzenia podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach
ogloszeri Szk6l w Sulej6wku.

2. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisada.
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Larqcznlk do Z arzqdzenl a BB.rv..0 O 5 &y'. 20 1 4
Burmistza Miasta Sulej6wek z dnia 12.02.2014 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Miesxkasl. w Sulejdwku ahil PIT w IJrzQdzie Skarbowym w Mitisku

Mazowieckim - czgii twoich pienigdT.y wrdci do naszego Miasta,'

Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Sulej6wek. zwane dalej ..Organizatorem,'.
2. Adres Organizatora: Urz4d Miasta Sulej6wek ul. Dworcowa 55 05,070 Sulej6wek.

Miejsce i czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna siQ 12.02,20t4 roku itrwado 12.03.2014 roku.

Cele i zadania konkursu
L Zainteresowanie dzieci imlodziezy z Suiej6wka sprawami wsp6lnoty lokalnej Miasta

Sulej6wek.
2. Ksztaltowanie postaw demokratycznych
3. PzyblizeDie znaczenia rozliczania podatku dochodowego w miejscu zamieszkania dla

rlnansow mlasia

Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg konkursu
1. Temat prac konkursowych: ,,Mieszkasz rv Sulej6wku zlii PIT w Urzpdzie

Skarborvym w Miisku Mazowieckim - cz?6d twoich pieni€dzy wr6ci oo naszego
Miasta"

2. W konkursie mog4 brai udzial dzieci i mlodziez ze szk6l podstawowych.
gimnazjalnych oraz po[adgimnazjalnych z Miasta Sulej6wek. Konkurs zostanie
rozstrzygniQty w nastgpuj4cych kategoriach:

l) I grupa uczniowie klas IV-VI szkoly podstawowej
2) I l grupa - uczuiowie gimnazium
3) III grupa - uczniowie liceunr

3. P€ce konkursowe nale2y dostarczyi za poSrcdnictwem szkoly do ktorej dany uczeh
uczgszcza do 12.03.2014 r.

4. Prace przekazane [a konkurs musz4 byi pracami wlasnymi, wcze5niej
nieopublikowanymi. wykonanynri dowoln4 iechnikq: malowanie. rysowanie,
wydzieranie. wycinanie itp. na bloku technicznyn w formacie: A,4 lub A-3,
z wylqczeniem plasteliny oraz material6w sypkich. Nie dopuszcza srE prac
zbiorowych.

5. Kazdy z uczestnik6w mo2e przekazai tylkojedn4 pracQ.
6. W konkursie mohla brai udzial wyl4cznie osobiScie. tj. niedopuszczalne .iest

dokonywanie zgloszeli w imieniu os6b trzecich. Prace nie DodDisane. anommowe nle
bqdq zakwalifikowane do konlursu. Kazdy uczestnik konJ.uisu powinien podpisai
pracQ na odwrocie otaz przekazat nauczycielowi/opiekunowi wypelnion4 metryczkQ
pracy zawieraj4c4 dane: imig i nazwisko, tel. kontaktowy izgodq na przetwazania
dalych osobowych i kontaktowych oraz zezwolenie na nieodplatne Drzeniesienie
wszelkich aurorskich prau majqtkoulclr przekazanej placl plastycznej na
Organizatora zgodnie z ustawq z 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i pfacach
pokewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm).
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7. Nauczyciel/opiekun wypelnion4 metryczkQ pracy pzykleja na odwrocie pracy.
W metryczce zawarte s4 m.in. dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych
osobowych. Wz6r metryczki stanowi zalqcznik do regulaminu.

8. Naruszenie przez uczestnika konkursu ktdregokolwiek z warunk6w konkursu
oznaczat bedz\e nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratQ prawa
do nagrody.

E, Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja powolana przez organizatora, spo6r6d pEekazanych prac wyloni laureat6w

konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodnoSi z tematyk4 estetyka pracy i oryginalnoii.
3. Ogloszenie wynik6w konku$u nast4pi 19.03.2014 r., wyniki zostan4 opublikowane

na stronie internetowej Organizatora.
4. Przyznane bQd4 nagrody za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce w poszczeg6lnych

kategoriach wiekowych.
5. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagr6d i wyr6zniei, jak i r6wnie2

prawo do nie przyznania nagr6d.
6. Decyzja Komisii, co do wskazania laureat6w konkursu oraz przyznania im nagr6djest

ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegaj4 zamianie na inne nagrody rzeczowe. ani na ich

16wnowartoSi pieniQ2n4.

F. Postanowienia kof cowe
1. Przekazuj4c pracE na konkurs, uczestnik zgadza sig na ekspozycjq pracy podczas

uroczystego wrqczenia nagr6d oraz opublikowanie na stronie intemetowej
organizatora: www.slLleiowek.pl Przy eksponowanych pracach bQdzie umieszczone
imig, nazwisko. wiek autora oraz nazwa szkoly uczestnika konkursu.

2. Uczestnicy konkursu ponosz4 odpowiedzialnoii za naruszenie praw os6b trzecich.
w szczegolnosci prau autorskich.

3. Biorqc udzial w kor*ursie, uczestnik akceptujejego Regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu bgdzie dostgpny na stronie wrrv.suleiowek.pl oraz

w siedzibie Organizatora.
5. Przekazuj4c placQ na konl(urs, uczestnik potwierdza, ze 'J{yraza zgodg na zasady

rawane w niniejsz) m Regulaminie.
6. Prace zgloszone do konkursu nie bgd4 zwracane i pozostan4 w zbiorach Urzqdu

Miasta Sulej6wek.
7. Orgafizator zastrzega sobie prawo do:

l) zmiany postanowiei niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisow
prawnych lub innych istotnych zdazeil maj4cych wplyw na organizouanie
Konkusu.

2) odst4pienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
3) nie rozstrzygrliQcia konkuNu w przypadku zbyt malej iloSci przekazanych prac,
4) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.



METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

Mieszkasz w Sulejdwku zhii PIT w Lhz{lzie Skorbowym w Miisku Mazowieckim

czcii twoich pienietl4y t|rdci do nasTego Miasla"

Wyrazam zgodQ na:
1) uczestnictwo w konkursie ,,Mieszkasz

w Sulej6wku zl6i Pl'I w Urz?dzie Skarbowym w Mirisku Mazowieckim - cz?S6
twoich pieni€dzy wrrici do naszego Miasta",

2) wykorzystanie pracy mojego dziecka w materialach promocyjnych Miasta Sulej6wek.
3) przetwarzanie danycll osobowych mojego dziecka do cel6w konkursowych zgodnie

z Dstawqz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, zp62\. zm.),

4) umieszczenie danych mojego dziecka zawartych w metryczce pracy, tjl. imienia.
nazwiska, wieku i nazwy szkoly na stronie intemetowej Miasta Sulej6wek w zwiqzku
z konkuNem, jednoczeSnie oswiadczam. ze zostalam/em poinformowam./y
o przysluguj4cym mi prawie dostqpu do trescidanych dziecka i ich poprawiania,

5) publikacjE na stronie internetowej Miasta Sulej6wek wizerunku mojego dziecka
utrwalonego na fotografiach pzez Miasto Sulej6wek podczas wrQczenia nagr6d.

6) nieodplatne pzeniesienie wszelkich autorskich praw majqtkowych przekazanej pracy
plastycznej na Organizatora zgodnie z ustaw4 z 4 lutego 1994 r. o pnwie automkim
i pracach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).

lmi€ i naz$ isko uczestnika

data I  czyelny podpis rodzictopiekuna
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