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KoNI{URS PlAsTYczNY NA XARTKĘ wIELx.ĄxocNA sLlERowANY Do
uczNlów xr,As sz(oŁY Po

zEsPoŁU sŻKóŁ w R{clA'liu.

orgdiŻ.torĆn LonLL.sL plast 7rego na Ldt|c liĆlLno.na r€st

Bn.m,stz viasta R..L3t3

Celem konkursu F* '.^rija'rtr
n.rvatorsklego spolrŻ.nl. na lrgląd
prace będą .fi.jah]'ni kartkml
tasylan'ńl do samÓrŻąd.ladv i

UĆŻeslriLami }ionkulsu m.gą bvć

!odstarvowci l gim'żŻrun \'1i.isłieq.

L:czestrią ti.n]fulsu m:.ją 2a

t}lonać Lfu f llflkźnocnJ

lĘ'sol':.ie. nra]olyan je. 3E]ika'

|ań: musi bv. skla.lana lut
Iomat pla.v .o Zl!ż.niu ro 85

kr.alytToś.i ifśIód Dłodzi.ż! i
k2.tek wlelkanoc.j.]] Zq.i.skie
UŹędu viejskiego ]v lŁ.iair'
P.7e.lsLlbiorcó! z okżjl sru:t

Ę]ą.Znie u.znioqre klas SzkoĘ

}sp.]U sŻkol u' Racjąż!

Xonk!N jest podzje]onyna.]si. kłlcgońc:
l uczn1ov1. Llas slkoly po.lŚlłlor'ej
2 ucznlovc klas Rnlnazialn!.h

,adanl. za]jrÓj.ktÓlać j smodziolnle

dowol,r mi technik3mi plasi!.znymi
q!.1nturL. rydzic.arki rp.)

nada]ą.a si. rlÓ Żłożcnia valsrmalnv

vII 
^|iojem 

kaltkj 7gł.sŻ.nel do kor]arsu 
'noże 

bvć l osoDa.

VIII każdv u.7estnik n]oT zgloŚLa do Konllrsu ]c.lcn proi.kt



lx' UĆ2Ślnik konkursu.jest mboMamy podać:
. jnię i naxisko
t ad.es kÓ.eŚPond€ncyjny (ulica, kod, niasiol

. numćr t€]efon! .odzi.a lub opielana

x' UĆzćSbik konkursu zobońązmy j€st dÓstłczyć l]-pełnione przez

.odzica lub oplekuna oświadĆŻeni€ o zgoazje 'a udzjal w lion]<uŃie

Fomu]&z dosięPny jest l' se].retdiaci€ Urzedu MiejstieBo v Racią^ ]ub

na stonie intemetowej W fuaŚtÓraci9z pl

xl (onkurs bedzjc bvał Ód l0 lutego 20 l4i do 16 ńłĆa 201.+r'

xII' PiaĆe Me z ]'pelnionym ośiviadĆzniem o lczestnicnłie w konkursie
na]eży sHadać l' sekl€tTiacie Urzedu MlejskiegÓ v RaĆjążu lub v
"_l!-c Md ' l vF '|..LÓ z. 'pol ' 

5 i o, \ P9 ląl'

xll' Rozstzygnięcie KonkuIsu nastąpj dÓ dnia 21 mqrca 2014 r'' a w]rniki
zostmą podd€ dÓ wiadÓmości pub]icznej.

xv. o.ganizator zastrŹga sobie nje .o^t z}grrięci€ tonkursu rv prąladku
nje wplylięcia ninimum 5 ol€r1'

xv' o vylonjeniu 
^Ę'ĆiezĆów 

lGnkursu decyduje poivolda iy tyń celu

KofuŚja KÓnllarso{€' v ltórej sk]ad wchodza pżedstawlciele UrŻedu

Miejskiego w RaciąŻu.

xvl' spośród z.l'va]ilikowfuycb do Konkursu praĆ' z każdej katego.ii'

xomisja wybierze 
^Ycięską 

kdiłc'

XVII' AuiÓ.zy nagrodzonych P.ac otrzymają od orgdŹatora nagrÓde

rzeĆzową w postaci iableta.

X' '' Ąom'' 'd Óo 
'dÓ'o 

7"' '/gd 'oÓdp'a\odopn/o'.ltr''F'

xlx Auiorzy 
^łfcięskich 

plac zostaą tclcfoniżnie pÓftadońieni Ó

vynikaĆh konk!.su i terńńiĆ węczenia nagrody



xx Lista nagrÓd7'nych Ósób Żostanic opublikowda na st.onie
Urzędu MiejŚkiego Raciź M(''miastoracie'pl, ońcja]nym profi ]u

FaĆebook orŹ w ea2e.ie -Puls Raci&a''

gUNNIIST(Z

,":,/: ,,

xxl. NagrodzÓne i v1Tóżnione v kon]orsi€ praĆe mogą być wlko.ŻysĘĄvee,
w ŚŻerokiń pojęciu' do p.ono.ji niasb' wyb.gne p.ace mogą być

v]'ko.zysq'v e plkz orzdŻalÓru do Ęstroju Urędu Mństa'
pub]ikacji v "Pulsie Racbźa' j ifuych \ł5'dawnictvach doq'.zą.ych
miasia' or na strona.h intcrnelo*f.h Raciła' z podaniem nwis]ia

xxII' Autor zgłas2ja. prace dÓ kÓn].arsu prŹnosl na orgdiŻalÓn prava
najątkowe do pracy'

xax]Il' osohy nadsy]ają.€ swe Żgłoszenia w .amach konkursu Nyraża]ą zgodę

na pżeNdz ie prueŻ orgbizaiora srvoich dmyĆh Ósobot1ch

wy]ąĆaje na pożeby (onkJlsu pzez nadesldle takiej ŻgÓdy ! fomie
ośMadĆŻenia (ustava o ochroDie ddych osobÓsf'Ćh z dn' 29 sieĘnia
1997 roku lDz U' N.1o1 paz926 z póżn' zfr''l

xxlv' Żgłoszenie pracy do konkuIsu jest jednoŻnaczne z p.z]!ęĆien w@nkóv
niniejszego regulminu i oświadcŹnień, źe p.ace z}ożone na konl.a.s
20staty Ńykonane osobiście'


