
REGULAMIN KONKURSU 

„Charakterystyczny Element Rozpoznawczy” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Charakterystyczny Element 

Rozpoznawczy” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Dziwnów - Miejski Ośrodek Sportu    

i Kultury, ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech etapach:  

- ETAP I - Zebranie prac, powołanie komisji konkursowej.  

- ETAP II – Wytypowanie trzech najlepszych prac dla każdej 

miejscowości należącej do Gminy Dziwnów tj. Międzywodzie, Dziwnów, 

Dziwnówek, Łukęcin, które przejdą do ETAPU II.  

- ETAP III – Głosowanie na trzy finałowe prace dla każdej miejscowości 

należącej do Gminy Dziwnów. Głosowanie będzie się odbywało za 

pośrednictwem portalu społecznościowego FB/Dziwnów.pl oraz strony 

internetowej www.dziwnow.pl . 

- ETAP IV – Wyłonienie zwycięskich prac przez Komisję Konkursową.  

 

§ 2 

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, najtrafniejszego 

„Charakterystycznego Elementu Rozpoznawczego” dla każdej z 

miejscowości należących do Gminy Dziwnów. 

2. Dopuszcza się następujące formy zgłoszenia w konkursie: 

a) projektu 

b) koncepcji 

c) zarysu 

d) szkicu 

3. „ Charakterystyczny Element Rozpoznawczy”, zwany dalej CER - 

definicja: element wizualizacyjny małej architektury, będący znakiem 

charakterystycznym/rozpoznawczym dla danej miejscowości w Gminie 

Dziwnów. 

 

http://www.dziwnow.pl/


4. Prace konkursowe winny być składne w tzw. teczce konkursowej, która 

powinna  zawierać: 

a) stroną tytułową; 

b) rysunki złożone w teczce do formatu A4; 

c) krótki opis techniczny (proponowane wymiary , kolorystyka itp.); 

d) propozycję, co do wykorzystania materiałów dla budowy CER; 

e) propozycję  lokalizacji CER (opisowa, zdjęciowa lub na mapce 

poglądowej); 

f) dane projektodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy oraz adresem poczty elektronicznej (dane te będą 

służyć do kontaktu z organizatorem); 

g) zgodę na nieograniczone wykorzystanie pracy konkursowej przez 

Gminę Dziwnów; 

UWAGA: prace nie podpisane, anonimowe – nie będą zakwalifikowane 

do konkursu. 

5. Na podstawie wyłonionych propozycji CER, zostaną zaprojektowane 

elementy małej architektury, do instalacji plenerowej przez osoby 

uprawnione do projektowania; w zależności od kosztów CER, będą one 

sukcesywnie realizowane przez Gminę Dziwnów. 

 

                                                            § 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna i 

prawna, która: 

 a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 b) osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w 

Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego.  

2. Prace konkursowe należy składać w Biurze Promocji i Informacji Turystycznej 

Gminy Dziwnów (hala MOSiK w Dziwnowie , ul. Reymonta 10) lub drogą 

elektroniczną (z plikiem w formacie: .pdf lub .jpg ) na adres : it@mosik.pl w 

terminie do 10 maja włącznie.  

3.Terminy etapów :  

ETAP I – Składanie propozycji od 04.04.2019 roku do 10.05.2019 roku.  

ETAP II – Wytypowanie trzech najlepszych prac dla każdej z miejscowości 

Gminy Dziwnów od 11.05.2019 do 20.05.2019 roku.  

ETAP III – Głosowanie internautów od 21.05 do 31.05.2019 roku.  

ETAP IV – Ogłoszenie wyników konkursu 10.06.2019 roku.  
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§ 4 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wymagań zawartych w § 3 

ust.1 niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy; 

a) dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów 

konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim; 

b) autorzy prac zgadzają się na publikację zwycięskich prac i fotografii 

prac na  wszelkich polach eksploatacji; 

c) biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin; 

 

§ 5 

NAGRODY 

1. Nagrodą główną w konkursie będą nagrody rzeczowe, przyznane 

autorom zwycięskich prac, dotyczącej każdej miejscowości. 

2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wytypowania dodatkowych 

nagród. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do : 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie 

Konkursu; 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych 

prac; 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu; 

2. Ze strony organizatora konkursu, wyznacza się osobę do kontaktów i 

wyjaśnień zasad konkursu w osobie Pana Krzysztofa Zawilińskiego, pracownika 

MOSiK w Dziwnowie. Kontakt: it@mosik.pl, Tel. 91 3218 957. 
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