
Zarządzenie Nr 42/2013
Burmistrza Karczewa

z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu prac plastycznych, którego tematem będzie logo 
promujące system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Karczew

Na podstawie  art.  31,  33 ust  1  i  3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 8 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2012 r. poz 391 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1.  Ogłaszam konkurs prac plastycznych,  którego tematem będzie logo promujące 
system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew.

§ 2.  Konkurs zostanie zrealizowany na zasadach określonych w regulaminie,  który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powołuję komisję konkursową w składzie:
1) Teresa Wyszyńska – Przewodnicząca
2) Ewa Kwasiborska – Członek
3) Agata Bargiel – Sekretarz

§  4.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Rozwoju 
Gospodarczego i Strategii.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia 
Burmistrza Karczewa 
Nr 42/2013 
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN KONKURSU PRAC PLASTYCZNYCH, KTÓREGO TEMATEM 
BĘDZIE LOGO PROMUJĄCE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KARCZEW

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 
prac  plastycznych,  którego  tematem będzie  logo  promujące  system gospodarki  odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Karczew, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem.

2.  Celem  Konkursu  jest  promocja  prawidłowego  gospodarowania  odpadami 
komunalnymi oraz proekologicznych postaw uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
na terenie Gminy Karczew.

3. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Karczewa.
4. Tematem Konkursu jest opracowanie projektu logo promującego system gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew w postaci znaku graficznego.
5.  Zgłoszone  w  Konkursie  prace  mogą  być  wykorzystywane  przez  organizatora 

Konkursu  we  wszelkich  materiałach  informacyjnych  o  systemie  gospodarki  odpadami 
komunalnymi i promocyjnych Gminy Karczew. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest 
równoznaczne ze zgodą uczestników na powyższe.

Uczestnicy Konkursu

§ 2.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na 
terenie Gminy Karczew.

Zasady Konkursu

§ 3. 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Prace Konkursowe należy dostarczyć w formie papierowej na arkuszu A4.
3. Prace Konkursowe powinny:

a) być oryginalne;
b)  jednoznacznie  kojarzyć  się  z  ekologią,  a  w  szczególności  powinny  nawiązywać  do 
segregacji odpadów.

4. Dodatkowo logo powinno być łatwe do rozpoznania i zapamiętywania. Dopuszcza 
się zastosowanie znaku graficznego wraz z napisem bądź samego stylizowanego napisu.

5.  Każdy  uczestnik  może  przedstawić  dowolną  ilość  projektów  logo  w  dowolnej 
technice plastycznej. Dopuszcza się stosowanie technik komputerowych.

6. Zgłoszone projekty logo nie mogą mieć autora zbiorowego.
7.  W Konkursie  nie  można  zgłaszać  projektów logo,  które  brały  udział  w innych 

konkursach.
8.  Oceny prac  oraz  wyboru  najlepszych  prac  dokona powołana  przez  organizatora 

komisja konkursowa.



Termin i miejsce składania prac Konkursowych

§ 4. 1. Opisane na odwrocie prace (imię, nazwisko, szkoła, klasa, adres zamieszkania, 
telefon  kontaktowy)  należy  dostarczyć  w  terminie  do  dnia  24.05.2013  r.  do  Wydziału 
Rozwoju  Gospodarczego  i  Strategii  Urzędu  Miejskiego  w  Karczewie  –  do  
pokoju nr 43.

2. Prace nie podpisane nie biorą udziału w Konkursie.

Rozstrzygnięcie Konkursu

§ 5. 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 28.05.2013 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
3.  Ogłoszenie  wyników  nastąpi  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w 

Karczewie nie później niż do dnia 29.05.2013 r.

Nagrody

§ 6.  1. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 3.06.2013 r. w ramach uroczystości „Dnia 
Dziecka”.  O  miejscu,  terminie  i  godzinie  wręczenia  nagród  zwycięzcy  Konkursu  oraz 
wyróżnieni  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  za  pośrednictwem  dyrektorów  placówek 
oświatowych, do których uczęszczają zwycięzcy Konkursu oraz osoby w nim wyróżnione.

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:
za I miejsce – tablet;
za II miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny;
za III miejsce – odtwarzacz MP4.
W  Konkursie  zostaną  przyznane  również  wyróżnienia  dla  5  osób,  które  otrzymają  gry 
planszowe.

3. W przypadku gdy nagroda nie zostanie odebrana w terminie, o którym mowa w 
ust.  1,  organizator  dopuszcza  odbiór  nagród  w  terminie  do  14.06.2013  r.  w  Urzędzie 
Miejskim w Karczewie w pokoju nr 43.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani nie można odebrać ich ekwiwalentu w 
gotówce.

Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac.
2.  Z  chwilą  zgłoszenia  prac  do  Konkursu  wszelkie  autorskie  prawa  majątkowe 

przechodzą  na  organizatora  Konkursu.  Zgłoszone  w  Konkursie  prace  mogą  być 
wykorzystywane przez organizatora Konkursu we wszelkich materiałach informacyjnych o 
systemie gospodarki odpadami komunalnymi  i promocyjnych Gminy Karczew. Zgłoszenie 
pracy do udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą uczestników na powyższe.

3.  Do  Konkursu  nie  będą  dopuszczone  prace,  które  zawierają  treści  niezgodne  z 
prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.

§  8.  Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego 
regulaminu  oraz  zgodę  uczestnika  (jego  opiekunów  prawnych)  na  przechowywanie  
i przetwarzanie jego danych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2002 r.  nr  101,  poz.  962 ze  zmianami)  w celach 
związanych z Konkursem.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek




