
Załącznik nr 1 

do ZARZĄDZENIA Nr 25/V/09 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 13 marca 2008 roku 

 

REGULAMIN KONKURSU NA DZIECIECE LOGO OBCHODÓW 

JUBILEUSZOWYCH MIASTA MILANÓWKA 

 

Organizator konkursu: 

1. Organizatorem konkursu pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka „Konkurs na 

dziecięce logo obchodów jubileuszowych Miasta Milanówka” jest Biuro Promocji Miasta z 

siedzibą w Milanówku przy ul. Warszawskiej 32. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 

poz. 883), dla celów przeprowadzenia Konkursu. 

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie BPM oraz na stronie internetowej 

www.milanowek.pl, a także przekazany do wszystkich placówek chcących wziąć udział w 

konkursie. 

Cel konkursu: 

1. Celem konkursu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w przygotowania obchodów 

jubileuszowych miasta. Zwycięski projekt logo zostanie wykorzystany do celów 

promocyjnych jubileuszy miasta w formie przypinki wręczanej podczas obchodów oraz w 

ramach innych imprez miejskich. 

2. Konkurs stwarza okazję do wykazania się kreatywnością oraz przedstawienia własnej wizji  

artystycznej. 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z Milanówka w wieku do 18 lat. 

2. Prace należy nadsyłać / dostarczać do Biura Promocji Miasta ul. Warszawska 32, 

Milanówek w godz. 9-17 z dopiskiem „Konkurs ” od 9 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. 

wraz z wypełnioną kartę zgłoszeniową. Karta dostępna jest na stronie www.milanowek.pl 

oraz w siedzibie BPM (ul. Warszawska 32). 

3. Projekt  logo należy sporządzić w formie papierowej, płaskiej - format koło r = 10 cm. 

http://www.milanowek.pl/


4. Głównym kryterium oceny prac będą oryginalność pomysłu, wartość walorów 

artystycznych i związku z obchodzonymi jubileuszami. 

Kryteria oceny (punkty): 

Oryginalność pomysłu     0 – 10 pkt 

Staranność wykonania/walory artystyczne    0 – 5 pkt 

Nawiązanie do obchodów jubileuszowych miasta  0 - 5 pkt 

Maksymalna ilość punktów – 20. 

5. Wykonane prace zostaną ocenione przez komisję w składzie: 

 Przewodnicząca Komisji – Maria Sobczak – Vice-przewodnicząca Rady Miasta 

 Członek Komisji – Beata Osiadacz – Zespół Szkół Gminnych nr 1 

 Członek Komisji – Iwona Sobolewska – Szkoła Podstawowa nr 2 

 Członek Komisji – Elżbieta Dąbrowska – Zespół Szkół Gminnych nr 3 

 Członek Komisji – Mariusz Koszuta – Artysta plastyk, grafik 

 

6. Komisja, spośród prac biorących udział w Konkursie i spełniających kryteria wymienione 

powyżej, wyłoni jedną zwycięską pracę. 

7.  Nagrodzony projekt zostanie wykorzystany do produkcji milanowskich przypinek 

wręczanych podczas obchodzonych jubileuszy i innych imprez miejskich. Przyznane zostaną 

również nagrody rzeczowe. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas kwietniowej sesji 

Rady Miasta Milanówka. Wyniki zostaną również zamieszczone w Biuletynie Miasta 

Milanówka oraz na stronie miasta www.milanowek.pl 

9. Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela organizator: Biuro Promocji 

Miasta – tel. 022 499 48 70, ul. Warszawska 32 

10. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. 

 

Ogłoszenie konkursu 

Informacje o czasie trwania i zasadach Konkursu oraz nagrodach zostaną udostępnione: 

 milanowskim szkołom 

 na stronie internetowej: www.milanowek.pl 

 w Biuletynie Miasta Milanówka 

http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/


Postanowienia końcowe 

1. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami Komisji 

Konkursowej.  

2. Dokumentacja związana z przeprowadzonym Konkursem będzie przechowywana przez 

okres jednego roku od daty wyłonienia laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która 

zgodnie z przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres. 


