
Imię i nazwisko autora pracy: ...........................................................................................................

Nazwa i adres szkoły:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Klasa: ......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna: .................................................................................................................

Mail i telefon kontaktowy opiekuna: ...............................................................................................

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu konkursu.

......................................................................................
Data i podpis opiekuna

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu plastycznego "Jedźmy po zdrowie bezpiecznie" 

organizowanego przez Burmistrza Gminy Brwinów
z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego
"Jedźmy po zdrowie bezpiecznie"



I. Organizator Konkursu 
Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Gminy Brwinów.

II. Uczestnicy Konkursu 
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Brwinów – uczniów klas I–VIII szkół podstawowych. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy I–V oraz VI–VIII. 

III. Warunki uczestnictwa 
1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej nawiązującej do hasła przewodniego Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu 2021 – „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. Prace powinny przedstawiać
wymyślony bądź istniejący środek transportu, którym bezpiecznie i z korzyścią dla zdrowia można przemieszczać się
w drodze do szkoły.
2. Praca powinna być wykonana w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną.
3. Do pracy należy dodatkowo dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia (Załącznik nr 1). 
4. Prace nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie. 
5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za publikację prac w prasie i Internecie. 
6. Pracę wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać w wersji cyfrowej (skan/zdjęcie) na adres e-mail: brwinow@brwinow.pl, 
w temacie maila wpisując: „ETZT – konkurs” lub dostarczyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„ETZT – konkurs” do Biura Obsługi Urzędu Gminy Brwinów (pok. 007, ul. Grodziska 12).
7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

IV. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs będzie trwać od 16 września do 24 września 2021 r. 
2. Termin nadsyłania prac upływa 24 września 2021 r. o godz. 14.00.
3. W Konkursie nie będą brały udziału prace nadesłane po terminie.

V. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu
1. Prace ocenią pracownicy Biura Promocji Urzędu Gminy Brwinów, którzy będą brali pod uwagę zgodność z tematem,
staranność i estetykę wykonania, a także kreatywność.
2. Pracownicy Biura Promocji wyłonią 1 zwycięską pracę oraz 3 wyróżnione prace w dwóch kategoriach: klasy I–V oraz klasy
VI–VIII.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 września 2021 r. na stronie www.brwinow.pl poprzez umieszczenie listy
zwycięzców i wyróżnionych zawierającej imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną
poinformowani mailowo o terminie odbioru nagród.

VI. Nagrody 
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników Konkursu.
2. Dodatkową nagrodą będzie publikacja zwycięskich i wyróżnionych prac podpisanych imieniem i nazwiskiem, klasą oraz nazwą
szkoły w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”, na stronie www.brwinow.pl, a także na gminnym
facebooku fb.com/Brwinow.

VII. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przetwarzaniem przez Organizatora dla potrzeb konkursu danych osobowych zgodnie
z RODO. Treść dostępna na https://bip.brwinow.pl/ogolna-klauzula-informacyjna-w-urzedzie-gminy-brwinow-1.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 
3. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Regulamin konkursu plastycznego
"Jedźmy po zdrowie bezpiecznie"

https://bip.brwinow.pl/ogolna-klauzula-informacyjna-w-urzedzie-gminy-brwinow-1

