REGULAMIN KONKURSU
„Czas ożywić miejską przestrzeń”
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Konkurs jest organizowany od 5 do 28 lutego 2014 r.
1.2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim.
1.3. Celem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania postumentu zegara na
Skwerze Dobrogosta.
II. ZASADY KONKURSU
2.1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego, uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowy Dwór
Mazowiecki. Przyjmujemy zarówno prace indywidualne, jak i zbiorowe.
2.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Komisji
Konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie pomysłu na zagospodarowanie
postumentu zegara lub projektem graficznym, plastycznym bądź przestrzennym.
2.5. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych
osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie
danych osobowych uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie i prezentowanie jego
imienia i nazwiska oraz pracy m.in. w mediach. Organizator konkursu oświadcza, iż nadesłane
dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań związanych z organizacją
konkursu.
2.6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.
2.7. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi
wcześniej nie nagradzanymi w innych konkursach.
2.8. Uczestnicy konkursu przejmują od Organizatora pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń
osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw
tych osób do zgłoszonych prac.
2.9. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
22 5122 203 lub 5 122 195
III. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
3. Prace należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Ul. zakroczymska 30 pok 101
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
lub mailem na adres: konkurs@nowydwormaz.pl
z dopiskiem: „Konkurs - Czas ożywić miejską przestrzeń”
lub dostarczyć osobiście na powyżej wskazany adres.
3.4. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą brały udziału
w konkursie.
3.5.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac nadesłanych drogą pocztową.
3.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo usunięcia z konkursu prac, które zawierają
elementy niecenzuralne, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego smaku.
IV. TERMINARZ KONKURSU
4.1. Termin nadsyłania prac na adres wskazany w punkcie 3 mija 28 lutego 2014 r.

Liczy się data stempla pocztowego.
4.2. Organizator powołuje Komisję Konkursową, w składzie:
- Jacek Gereluk – Sekretarz
- Dariusz Tabęcki – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
- Zenon Klimczewski – naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społeczne
- Aneta Pielach – Pierścieniak – Inspektor
- Grzegorz Szmyt - Inspektor
4.3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa, która oceni nadesłane i
dostarczone prace według własnego uznania, uwzględniając oryginalność, walory artystyczne
pomysłowość, estetykę wykonania, cechy tożsamości z miastem.
Decyzje Komisji będą ostateczne.
4.4. Komisja oceni zgłoszone prace do dnia 17 marca 2014 r.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
5.1. W konkursie zostaną przyznane laureatom nagrody rzeczowe:
5.1.1. I nagroda
5.1.2. II nagroda
5.1.3. III nagroda
5.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod
adresem: www.nowydwormaz.pl .
5.3. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach
konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród.
5.4. Prace konkursowe nie będą zwrócone ich autorom, staną się własnością Organizatora bez
konieczności przenoszenia praw autorskich.
VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
6.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

