
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO   „SZUKAMY SYMBOLU MURANOWA” 

I.    Postanowienia ogólne 
1.   Organizatorem Konkursu „Szukamy symbolu Muranowa ” jest nieformalne partnerstwo lokalne „Przepis na 

Muranów” zwane dalej Organizatorem. 
2.   Celem konkursu jest umożliwienie mieszkańcom i sympatykom Muranowa wyrażenia własnych odczuć i 

wyobrażeń odnośnie osiedla w formie symbolu, zaproszenie do działania integrującego sąsiadów i 
budowania wspólnej tożsamości miejsca. 

3.   Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne wykonane przez Uczestników konkursu, które spełniają 
następujące kryteria: 

▪ przedstawiają graficzne wyobrażenie symbolu Muranowa, 
▪ są przygotowane w formie określonej w Regulaminie Konkursu. 

4.   Konkurs trwa od 27 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 do godz. 24.00 (liczy się data wpływu na adres Rada 
Osiedla Muranów   ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa lub e-mail:przepisnamuranow@gmail.com).  
Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

5.   Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych 
osobowych przez organizację współorganizującą konkurs Fundację Jeden Muranów, ul. Miła 22  01-047 
Warszawa  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. 2002 Nr. 101, 
poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z Konkursem. 

6.   Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody wszystkich autorów prac na ich 
nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych. 

II.   Warunki uczestnictwa w konkursie 
1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

▪ mieszkają, pracują, uczą się na Muranowie lub czują się związane z Muranowem, 
▪ dostarczyły prace konkursowe przygotowane zgodnie z Regulaminem Konkursu, 
▪ dostarczyły wraz z pracą konkursową wypełniony Formularz zgłoszeniowy. 

2.   Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba indywidualna lub grupa osób indywidualnych (np. 
rodzina, sąsiedzi). 

3.   Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę. Grupę osób uznaje się za 
Uczestnika konkursu. Nie można wówczas składać dodatkowej pracy indywidualnie.  

4.   W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele organizacji partnerskich „Przepis na Muranów”. 
III.  Forma przygotowania prac konkursowych 

1.   Praca ma mieć formę graficzną, sporządzoną w dowolnej technice i formacie. 
2.   Prace należy składać w formie wydruku lub drogą cyfrową. 

IV. Miejsca i termin składania prac konkursowych 
1.  Prace należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 24:00 (decyduje termin dostarczenia pracy do 
Organizatora). 
2.   Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście: 

      a) W trakcie trwania wydarzeń sąsiedzkich:  
27 maja 2017 – Klubokawiarnia Jaś i Małgosia, godz. 12.30 
28 maja 2017 – Dzień Dziecka Muzeum POLIN, skwer Willy’ego Brandta, godz. 11.00-15.00 
10 czerwca 2017 – Muranowski Festyn Rodzinny, Szkoła nr 32, ul. Lewartowskiego 2, godz 10.00-15.00 
b) Na adres: Rada Osiedla Muranów   ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa 
c) Cyfrowo na adres e-mail: przepisnamuranow@gmail.com 
3.   Prace konkursowe pozostaną własnością Organizatora i nie będą zwracane Uczestnikom. 
4.   Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu oraz o 
udzielenie innych informacji dotyczących Konkursu. 
5.   Informacji udzielają przedstawiciele partnerstwa „Przepis na Muranów” drogą e-mail: 

przepisnamuranow@gmail.com lub poprzez stronę partnerstwa na Facebook: 
https://www.facebook.com/search/str/przepis+na+muran%C3%B3w/keywords_top  

V.  Ocena prac konkursowych 
1.  Projekty zgłoszone do Konkursu oceni Jury, w którego skład wejdą przedstawiciele organizacji partnerskich 

Partnerstwa „Przepis na Muranów”. 
2.   Jury sporządzi protokół z oceny prac, zawierający listę wyróżnionych prac i wskaże Uczestników, którym 

zostaną przyznane nagrody. 
3.   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 09 września 2017 r. poprzez stronę partnerstwa na 

Facebook’u. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 
4.  Decyzja Jury w zakresie oceny prac Konkursowych jest ostateczna, a Uczestnikom Konkursu nie przysługuje 

prawo odwołania. 
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VI. Nagrody i wyróżnienia 
1.   Laureaci, nagrody głównej oraz wyróżnień, otrzymają dyplomy oraz zaproszenie umożliwiające bezpłatne 

skorzystanie z aktywności, usługi bądź wydarzenia kulturalnego oferowanego na Muranowie. Nagrody nie 
podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

2.   Na prośbę Organizatora, laureaci nagrody głównej oraz wyróżnień, którzy przesłali projekt w formie 
cyfrowej, są zobowiązani do dostarczenia prac w formie wydruku w terminie umożliwiającym wystawienie 
pracy 09 września 2017. 

3.   Prace wszystkich laureatów zostaną wystawione podczas wystawy 09 września 2017 podczas Pikniku 
Muranów Leży Nam Na Sercu oraz mogą zostać wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
wydawanych przez Partnerstwo „Przepis na Muranów”. 

4.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej lub prac wyróżnionych. 
VII. Postanowienia końcowe 

1.   Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty oraz poczty elektronicznej, z których 
korzystać będą Uczestnicy Konkursu ani za szkody spowodowane podaniem przez Uczestników błędnych lub 
nieaktualnych danych. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu 
pod warunkiem poinformowania o tym fakcie na stronie FB Organizatora: 
https://www.facebook.com/search/str/przepis+na+muran%C3%B3w/keywords_top 

 

  

https://www.facebook.com/search/str/przepis+na+muran%C3%B3w/keywords_top

