
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

POD TYTUŁEM 

 „Super Ratownik MCS Ząbki” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Poniższy Regulamin określa wymagania i zakres uczestnictwa w konkursie 

plastycznym pt. „Super Ratownik MCS Ząbki”. 

2. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o.  

3. Regulamin dostępny jest na stronie www.mcszabki.pl. 

II. Cele konkursu 

1. Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozwój umiejętności artystycznych i plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

III. Zasady udziału 

1. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół 

podstawowych, a także podopieczni placówek szkolno-wychowawczych, świetlic 

środowiskowych, zlokalizowanych w powiecie wołomińskim. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

-dzieci w wieku 4-6 lat 

-dzieci w wieku 7-9 lat  

-dzieci w wieku 10-12 lat 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami samodzielnymi. 

5. Wymiary prac nie mogą być mniejsze niż format A4i nie większe niż format A3. 

6. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej tj. farby (plakatowe                  

i inne) kredki, pastele, grafiki, wyklejanki itp.  

7. Temat prac powinien być związany z tytułem konkursu ogłoszonego przez Pływalnię 

Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach.  

8. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę plastyczną.  

9. Praca plastyczna mus być opisana:  

imię i nazwisko, wiek, szkoła/przedszkole i klasa, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna 

prawnego, adres e-mail  i nr telefonu kontaktowego. 

10. Prace należy składać do 5 grudnia 2017 r.  w kasach Pływalni Miejskiego Centrum 

Sportu w Ząbkach ul. Słowackiego 21.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich złożonych do konkursu 

prac. 

12. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora konkursu swoich danych osobowych ( zgodnie z ustawą z dn. 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.)  

13. Prace nie spełniające warunków uczestnictwa nie będą podlegały ocenie 

konkursowej. 

http://www.mcszabki.pl/


IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Organizator przyzna nagrody w postaci: karnetów na basen odpowiednio 300 zł (I 

miejsce), 200 zł (II miejsce), 100 zł (III miejsce) w każdej kategorii wiekowej, a także  

dyplomy i drobne upominki.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  dniu 7 grudnia 2017 r. o godzinie: 16:00 w sali 

kręgielni w budynku pływalni przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach. Wyniki będą podane 

na stronie www.mcszabki.pl. 

3. O wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

4. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę: 

-staranność, 

-oryginalność, 

-pomysłowość, 

5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Komisja wyłoni po trzech zwycięzców w każdej kategorii wiekowej. 

7. Prace będą prezentowane w siedzibie, na stronie i na profilu Organizatora, w serwisie 

społecznościowym Facebook. 

8. Użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook będą mogli głosować na 

najciekawsze prace poprzez polubienie opublikowanych prac. Zdobywca największej 

liczby polubień otrzyma nagrodę dodatkową. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym  dokumentem definiującym zasady i warunki 

prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione i niekompletne zgłoszenie 

powstałe bez jego winy. 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 
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