
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA PROJEKT GRAFIKI BILETU OKRESOWEGO  30 DNIOWEGO 

MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach 

  

I. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu plastycznego na projekt grafiki biletu OKRESOWEGO 30 
DNIOWEGO MZK Sp.zo.o. w Skierniewicach jest Miejski Zakład Komunikacji Sp.zo.o. z 
siedzibą przy ulicy Czerwonej 7 w Skierniewicach. 

 
II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.                                

2. Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów. 

3.Utrwalenie i pogłębianie wiedzy o transporcie miejskim. 
4.Rozbudzanie zainteresowania działalnością MZK Sp.zo.o. w Skierniewicach wśród dzieci                                   
i młodzieży. 
 
III. Uczestnicy konkursu: 

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat. Prace konkursowe należy 
zgłaszać indywidualnie. 

 
IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi technikami 
plastycznymi: malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka, wydzieranka itp.; koniecznie na formacie 
arkusza 25,5 cm x 16,5 cm w poziomie. 

2.Projekt biletu powinien zawierać tylko obraz graficzny ukazujący działalność                                                
MZK w Skierniewicach z uwzględnieniem aspektów ekologicznych wykorzystywanych w 
transporcie miejskim. 
3.Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę, zaopatrzoną (na odwrocie) w metryczkę, 
na której należy umieścić: 

- imię i nazwisko autora pracy 

- wiek 
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- adres zamieszkania 

- numer telefonu do kontaktu 

- e-mail do kontaktu 

4.Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem 
zgody                      na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację 
materiałów z przebiegu konkursu, w tym fotografowanych osób i prac, umieszczania 
wizerunku dziecka a także imienia                             i nazwiska w materiałach promocyjnych i 
na stronach FB oraz www.mzkskierniewice.pl. 
5.Prace przechodzą na własność organizatora. Z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnik 
udziela zgody na wykorzystanie pracy plastycznej, na utrwalenie i zwielokrotnienie w każdy 
sposób,                                w szczególności na wytworzenie kopii pracy plastycznej. 
Zwycięski projekt posłuży do stworzenia biletu okresowego 30 dniowego MZK w 
Skierniewicach, który będzie w sprzedaży w latach 2020-2021. 
 

 Terminarz konkursu: ogłoszenie konkursu nastąpi dnia 29 sierpnia 2019 r. 
Konkurs będzie trwał od 29.08.2019 do 14.09.2019 

W  dni trwania konkursu (do dnia 13 września włącznie) zapraszamy do składania prac w 
siedzibie organizatora MZK Sp. z o.o. ul. Czerwona 7, Skierniewice w godz.7-15 od 
poniedziałku do piątku. 

Prace konkursowe można dostarczyć w dniu  14 września 2019 r. w godz.13-18 podczas 
trwania Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw na stoisko promocyjne MZK 
Sp.zo.o. zlokalizowane przy ulicy Anny Olszewskiej w Skierniewicach. Autorzy pierwszych 5 
prac złożonych w tym dniu na stoisku otrzymają nagrody niespodzianki za udział w 
konkursie. 

 
 Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna 
nagrody. 

2. Komisja konkursowa będzie oceniała: zgodność z regulaminem, zrozumienie tematyki 
związanej                z tematem działalności MZK z uwzględnieniem aspektów ekologicznych 
wykorzystywanych                              w transporcie miejskim, pomysłowość i inwencję, 
technikę, estetykę oraz wkład pracy uczestnika konkursu. 
3.Spośród prac biorących udział w konkursie nagrodzone zostaną 3 projekty, po 1 pracy z 
każdej kategorii wiekowej; ponadto zostanie dodatkowo przyznana nagroda główna. 
4.Praca, która otrzyma nagrodę główną zostanie wykorzystana do stworzenia biletu 
okresowego                           30 dniowego MZK w Skierniewicach, który będzie w sprzedaży 
w latach 2020-2021 i popularyzacji                 w środowisku lokalnym działalności MZK. 
5.Komisja przyzna nagrody: 
Laureata w kategorii 6-10 lat 
Laureata w kategorii 11-15 lat 
Laureata w kategorii 16-18 lat 
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6.Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

 Nagrody: 

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w październiku 
2019 r. 

3. Lista zwycięzców oraz zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród zostanie opublikowane                             
do dnia 10 października 2019 r. na stronie internetowej MZK Sp.zo.o. w Skierniewicach. 

4. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w MZK Sp.zo.o. w Skierniewicach                               
tel. (46) 833 30 97 
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