
UCHWAŁA NR II/6/2017 

 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU     

 

z dnia 22 lutego 2017 roku 

 

 
w sprawie regulaminu konkursu na plakat, promujący zbiórkę charytatywną. 

 
 

Na podstawie §10 ust. 3  Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku, stanowiącego załącznik 

 nr 1 do Uchwały nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 

2016.5479), Młodzieżowa Rada Miejska w Chełmku uchwala co następuje: 

 

     §1. Przyjmuje się regulamin konkursu na plakat, promujący zbiórkę charytatywną dla  

wychowanków Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Regulamin stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 

                 Przewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku 
 
      Agnieszka Cebula 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2017 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu na plakat promujący zbiórkę charytatywną 

dla wychowanków Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miejska w Chełmku. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum 

z terenu Gminy Chełmek. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego zbiórkę charytatywną dla 

wychowanków Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. 

 

Cele konkursu 

 

1. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwoju zainteresowań plastyczno-artystycznych. 

2. Pośrednim celem konkursu jest także promowanie zbiórki charytatywnej, o której mowa w 

postanowieniach ogólnych. 

 

 

Wymogi techniczne i formalne dotyczące plakatu 

 

1. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną lub komputerową.  

2. Rozmiar plakatu to: A4 lub A3. 

3. Konkurs rozpoczyna się 27 lutego i zakończy 7 marca 2017 roku o godzinie 15:30. Prace 

przekazane po terminie, tzn. 7 marca 2017 roku nie zostaną uwzględnione. 

4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw 

autorskich osób trzecich. 

5. Prace należy składać do dyrektorów poszczególnych szkół, którzy później przekażą je do komisji 

konkursowej. 

6. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.  

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

8. Na rewersie pracy musi znaleźć się imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły.  

9. Elementy, które muszą znaleźć się na plakacie: 



- Nazwa zbiórki: „Zbiórka charytatywna dla wychowanków Domu Dziecka im. Kornela 

Makuszyńskiego w Oświęcimiu. 

- Elementy zbiórki: Zbierane są prezenty, które zostaną przekazane przed świętami Wielkanocnymi, 

w szczególności: słodycze, żywność z długim terminem ważności (np. płatki kukurydziane), 

kosmetyki (np. żele pod prysznic, dezodoranty w kulce, szampony dla dzieci, balsamy do ciała), 

zabawki, sprzęt sportowy, bidony do picia oraz parasolki dla dzieci.  

- Termin zbiórki: Zbiórka rozpoczyna się 13 marca 2017 roku a kończy 5 kwietnia 2017 roku. 

 

Ocena przekazanych prac 

 

1. Oceny przekazanych prac dokonają członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Chełmku podczas spotkania w pierwszej połowie marca.  

2. Wyniki konkursu zostaną przekazane do dyrektorów poszczególnych szkół oraz zostaną 

umieszczone na stronie internetowej www.chelmek.pl w zakładce Młodzieżowa Rada Miejska, 

informatorze gminnym „Echo Chełmka”, lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych. 

3. Nagrody dla laureatów zostaną przekazane podczas sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku. 

Laureaci o terminie spotkania zostaną poinformowani. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

2. Organizator zastrzega również możliwość modyfikowania wyłonionych prac bez naruszania 

głównej koncepcji plakatu. 

3. Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej www.chelmek.pl w zakładce Młodzieżowa 

Rada Miejska oraz w mediach społecznościowych. 

 

 

http://www.chelmek.pl/
http://www.chelmek.pl/

