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      Regulamin konkursu na opracowanie wzoru graficznego Karty ,,Opolska Rodzina" 

 

      § 1 

     Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. ,,Konkurs" na opracowanie wzoru graficznego Karty ,,Opolska Rodzina" prowadzony na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem. 

3. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Opola. 

4. Obsługę konkursu prowadzi Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola. 

 

§  2 

             Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie wzoru graficznego Karty ,,Opolska Rodzina", która będzie 
potwierdzać uprawnienia do otrzymania ulg i zniżek w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz 
do usług oferowanych przez jednostki organizacyjne miasta Opola, a także przez inne instytucje, 
organizacje lub przedsiębiorców, którzy przystąpią do Programu „Opolska Rodzina”. 

2. Konkurs ma promować wartości rodzinne w społeczności lokalnej oraz kształtować wśród mieszkańców 
Miasta Opola właściwe postawy i zachowania sprzyjające szeroko rozumianej integracji z osobami 

niepełnosprawnymi. 

3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola: 
www.opole.pl. Wszelkie bieżące informacje dotyczące konkursu publikowane będą na ww. stronie 
internetowej.   

                     §  3 

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców  Miasta Opola. 

2. Praca może zostać wykonana indywidualnie lub zbiorowo. 
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika/ów nienaruszające praw 

autorskich osób trzecich nigdzie poprzednio niepublikowane. 

4. Konkurs ma charakter jednoetapowy.  

 

      §  4 

Forma prezentacji pracy konkursowej  

 

1. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (rysunek, grafika 

komputerowa) lub w technikach mieszanych. 

2. Praca konkursowa ma być zaprojektowana w formacie A4. 
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                     § 5 

             Zasady oceny 

1. Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wejdą: 
 

        a)   Pan Przemysław Zych - Zastępca Prezydenta Miasta Opola - Przewodniczący; 
        b)  Pani Dorota Rutkowska - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta 

 Opola; 

        c)  Pan Kamil Goździk - Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu 
 Miasta Opola; 

        d)   Pan Mateusz Szpryngiel - Kierownik Referatu Koordynacji i Rozwoju Usług Społecznych  

 Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola; 

        e)    Przedstawiciel Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola - 1 osoba.         

2.    Posiedzenie komisji konkursowej zwołuje Przewodniczący. 
3.    Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności wybór laureatów konkursu. 
4.    Z przeprowadzonego posiedzenia komisji sporządza się protokół.  

 

 

                                                                               § 6 

 

                                                                          Kryteria oceny prac 

 

2. Zgodność wykonanych prac z ww. regulaminem. 

3. Poprawność merytoryczna. 
4. Pomysłowość. 
5. Czytelność przekazu. 
6. Estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp.). 
 

 

                  §  7 

           

                                    Sposób składania prac konkursowych oraz terminarz konkursu 

 

1. Prace konkursowe należy przesłać na adres: 
a) Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4,  

45-005 Opole, z dopiskiem na kopercie: dotyczy konkursu na opracowanie wzoru 

graficznego Karty ,,Opolska Rodzina", 

    b)  e-mail: mateusz.szpryngiel@um.opole.pl.  

2.     Osoba chcąca wziąć udział w konkursie zobowiązana jest do wypełnienia: 
                                a)  załącznika nr 1 (Karta zgłoszenia do konkursu na opracowanie wzoru graficznego Karty 

,,Opolska Rodzina").   

3.      Ogłoszenie konkursu: wrzesień 2018 r. 
        4.      Termin składania prac upływa 16 listopada 2018 r., godz. 12.00. 

        5.      Termin ogłoszenie wyników listopad/grudzień 2018r.    

 

      §  8  

                 Nagrody 

 

1. Autor/rzy najlepszej pracy otrzymają nagrodę rzeczową i dyplom/y. 
2. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia  

i nazwiska na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola: www.opole.pl. 
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                      § 9 

        Prawa autorskie 

1. Przystępując do Konkursu uczestnicy przyznają Organizatorowi prawa do bezpłatnego 
eksponowania oraz bezpłatnych publikacji zgłoszonych prac, w jakiejkolwiek postaci: rzeczywistej, 
drukowanej, telewizyjnej albo cyfrowej (internet). 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty nagrodzonych prac w celu przystosowania 

ich do wydruku. 

3. Zwycięska praca zostanie umieszczona jako grafika na blankietach Kart ,,Opolska Rodzina", która 
będzie wydawana w ramach Programu ,,Opolska Rodzina". 

 

3. Zwycięska praca zostanie użyta do opracowania wzoru naklejki dla Partnerów, którzy zaoferują 
zniżki dla Posiadaczy Karty ,,Opolska Rodzina" w ramach Programu ,,Opolska Rodzina".  

 

               § 10 

              Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przedmiotowego konkursu. 

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

4.  Wszelkich dodatkowych informacji o przedmiotowym konkursie można uzyskać w Wydziale     

Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola.  

 


