
Regulamin Konkursu

 „ Co bym zrobił gdybym był Burmistrzem”

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno oraz Tygodnika Człuchowskiego

I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu „ Co bym zrobił gdybym był Burmistrzem”, zwanym dalej konkursem jest 
Urząd Miasta i Gminy Debrzno . Patronat nad konkursem objął  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno i  
Tygodnik Człuchowski

2.Celem konkursu  jest:   zaangażowanie  uczniów szkół  podstawowych  do  włączenia  się  w życie
społeczne,  poznanie  roli  samorządu  terytorialnego,   promowanie  zdolności  manualnych  oraz
pobudzanie do kreatywnego myślenia.

II. Warunki uczestnictwa

1.W konkursie  mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie szkół  podstawowych z terenu 
Gminy Debrzno.

2.Konkurs będzie prowadzony w 2 kategoriach:

- kategoria I –klasy I-III szkoła podstawowa

-kategoria II –klasy IV-VI szkoła podstawowa

3. W konkursie uczniowie będą brać udział indywidualnie. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu 
tylko jedną pracę.

4. Zadaniem konkursowym jest:

- w kategorii I – wykonanie rysunku w formacie A4 lub A3  dowolną techniką plastyczną 

 - w kategorii II – napisanie wypracowania 

5. Prace konkursowe należy składać  w terminie do  26  maja do godziny 15.00 w Urzędzie Miasta 
i Gminy Debrzno, w pokoju nr 1 – sekretariat I piętro lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Miasta  
i  Gminy Debrzno,  ul.  Traugutta 2 ;  77-310 Debrzno z dopiskiem KONKURS  „  Co bym zrobił
gdybym był Burmistrzem ”, decyduje termin wpływu pracy do UMiG Debrzno. Każdy rysunek, bądź
wypracowanie należy opisać na odwrocie  imieniem i nazwiskiem autora, oraz nazwą szkoły  i klasy
do jakiej uczęszcza, zgodnie z fiszka dołączoną do regulaminu – załącznik nr 1. 

III.  Rozstrzygnięcie konkursu

1.Złożone  w  terminie  prace  zostaną  poddane  ocenie  komisji  konkursowej  powołanej  przez
Organizatora w terminie do 29.05.2015r.

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

3.  Wszelkie  kwestie  sporne  i  nieuregulowane  niniejszym  Regulaminem,  dotyczące  konkursu,
rozstrzygane są przez Organizatora.



4.Rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie się 30.05.2015r. O godz. 13:00 podczas festynu z okazji Dnia
Dziecka, który odbędzie się na Rynku Miejskim w Debrznie.

5.Laureat konkursu każdej z kategorii otrzymuje tytuł „Młodego Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno”
oraz możliwość wykonywania  obowiązków Burmistrza  dnia 01.06.2015 r.  przez jeden dzień pod
opieką Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.

6.Nagrodą  pocieszenia  dla  drugiego  miejsca  w  obu  kategoriach  będzie  otrzymanie  tytułu
„ Młodego Komendanta Straży Miejskiej”  oraz możliwość wykonywania obowiązków Komendanta
przez jeden dzień pod opieką Komendanta Straży Miejskiej.

IV. Postanowienia końcowe

1.Każdy Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do prac plastycznych i
wypracowań i  przenosi  je  na organizatora w zakresie niezbędnym  do jego publikacji  lub innego
rozpowszechniania oraz jego opracowania w stopniu  jaki organizator konkursu uzna za stosowny i
wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu.

2.Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz
organizatora bez ograniczeń terytorialnych,  na polach eksploatacji  wskazanych w art.  50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.Opiekunowie osób nadsyłających prace do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych .



Załącznik nr 1 
Regulamin Konkursu „  Co bym zrobił gdybym był Burmistrzem ”

Fiszka Uczestnika Konkursu

„  Co bym zrobił
gdybym był

Burmistrzem ”

Imię: Nazwisko:

Nazwa Szkoły: Klasa:

KONTAKT:


