ZARZĄDZENIE Nr 134/2017
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 28.06. 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. „ Bezpieczny pieszy”
dla dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:
§1
1.Ogłaszam wakacyjny konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych pn. „Bezpieczny pieszy” dla dzieci i młodzieży.
2. Regulamin konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Powołuję komisję konkursową w składzie:
1. Kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
Urzędu Miasta Ciechanów Marta Piecychna – przewodniczący
2. Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
Urzędu Miasta Ciechanów Olga Kattler – członek
3. Młodszy brygadier w Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie Grzegorz Pawlicki –
członek
4. Inspektor w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie Anna Smolińska –
członek
5. Inspektor w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie Sylwia Żądłowska - członek
§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 1
Zarządzenia nr 134/2017 z dnia 28.06. 2017r .

REGULAMIN
Konkursu plastycznego pn. „Bezpieczny pieszy” dla dzieci i młodzieży

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Ciechanów.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z dwóch grup wiekowych:
 7-11 lat;
 12-18 lat
zamieszkałych na terenie miasta Ciechanów.
3. Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa na drogach w szczególności
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.
4. Konkurs będzie rozpowszechniony poprzez informację umieszczoną na stronie
internetowej www.umciechanow.pl oraz w siedzibie Organizatora konkursu.
5. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej formatu A3
(plakat), w dowolnej technice, o tematyce związanej z bezpieczeństwem na przejściach dla
pieszych.
6. Każdy z uczestników konkursu może złożyć jedną pracę plastyczną.

§ 2. Zasady konkurs u
1. W konkursie mogą brać udział dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ciechanów,
które do dnia 04.08.2017r. złożą samodzielne prace konkursowe pod wskazany
w Regulaminie adres.
2. Gotową pracę należy z tyłu podpisać (imię nazwisko, wiek, adres, nr telefonu) i przesłać
pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora konkursu pod wskazany adres:
Urząd Miasta Ciechanów ul. Wodna 1,06-400 Ciechanów, pokój 209 do dnia 04.08.2017 r.
Liczy się data wpłynięcia do siedziby Organizatora konkursu.
3. Wzięcie udziału w konkursie stanowi deklarację uczestnika, że akceptuje regulamin
konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z konkursem i jego promocją.
4. Złożone prace będą zwracane na prośbę uczestnika konkursu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia. Nagrodzone prace przechodzą na własność
organizatora.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość rozpowszechniania pracy konkursowej
poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie

oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp miejscu
i czasie przez siebie wybranym.
§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu.
2. Komisję powołuje organizator.
3. Posiedzenie komisji przewidziane jest na dzień 11.08.2017r. w którym nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu.
4. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność pracy z tematem
konkursu, walory artystyczne, kreatywność, samodzielność.
5. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.
6. Laureaci konkursu I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowyc h otrzymają nagrody
w postaci: I miejsce - kask ochronny na rower, plecak, torba sportowa , II i III miejsce –
plecak, torba sportowa.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach oraz miejscu wręczenia nagród
drogą telefoniczną.
8.Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępnione podmiotom trzecim.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora: Urząd Miasta Ciechanów,
ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań
Strategicznych Miasta.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora
konkursu.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Ciechanów w Wydziale
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych tel. 23 674 92 75,
23 674 92 78.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Krzysztof Kosiński

