
Regulamin

Konkursu na koncepcje/projekt graficzny, Pomnika Niepodległości i Wolności

(Placu Boh. Westerplatte)  

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta  Bartoszyce, Starostwo Powiatowe 

w Bartoszycach, Bartoszyckie Środowisko Narodowo-Patriotyczne ,,Patria",  oddział 

terenowy NSZZ „Solidarność”, Hufiec ZHP Bartoszyce  - zwany dalej w regulaminie 

Organizatorem. 

2. Konkurs ma zasięg powiatowy. Powiat bartoszycki. 

3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji rzeźbiarsko-architektonicznej 

pomnika nawiązującego do niepodległości i wolności w przestrzeni  obecnego Placu Boh. 

Westerplatte. 

4. Lokalizacja pomnika: Założenie pomnikowe ma być zlokalizowane  Placu Boh. Westerplatte 

w miejscu obecnego tak zwanego „KAMIENIA”  Załącznik  1

5. Celem konkursu jest rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie więzi 

z krajem ojczystym, regionem, oraz przeprowadzenie możliwie szerokiej konfrontacji 

twórczych pomysłów dotyczących przedmiotu Konkursu i wyłonienie najwłaściwszego 

rozwiązania założenia pomnikowego.

6. Konkurs jest organizowany dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących kategoriach

 I - szkoła podstawowa, 

 II - szkoła gimnazjalna

III -  szkoła ponadgimnazjalna

IV – Osoby dorosłe

7. Technika pracy może być dowolna między innymi: rzeźba, rysunek, grafika, makieta.

8. Prace oceni zespół jurorów powołany przez Organizatora.

9. W skład jury wejdą  osoby wywodzące się z organizatorów.

10. O terminie i miejscu finału konkursu organizator powiadomi w terminie późniejszym.

( początek maja )

11. Na finał zaproszeni są wszyscy uczestnicy konkursu. Organizator konkursu nie

pokrywa kosztów dojazdu i pobytu uczestników konkursu oraz ich opiekunów 

w związku z finałem konkursu.

12. W Kategorii dzieci - młodzież przewidziane są nagrody rzeczowe za najlepsze prace.

13. Wśród dorosłych zostanie przyznana nagroda główna 500 zł.

14. Nagrody nie odebrane w ciągu 7 dni od ich oficjalnego wręczenia przechodzą w pulę nagród

do następnych konkursów.

15. Złożone na konkurs prace nie będą zwracane.



Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział : dzieci,  młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna 

i dorośli z wyjątkiem organizatorów.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny, a warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie

karty uczestnika stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

3.  Na konkurs należy zgłosić tylko własną pracę.

4.  Na konkurs można zgłosić maksymalnie 1 projekt.

5. Każdy egzemplarz dostarczony przez dorosłych musi być opatrzony godłem 

- godło zawierające 4 duże litery i jedna liczba np. QSRT1. 

6. Każdy egzemplarz dostarczony przez dzieci i młodzież musi być opatrzony imieniem 

i nazwiskiem oraz nazwą szkoły lub opiekuna.

7. Godło - hasło powinno widnieć na pracy natomiast na KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ  

należy wpisać (imię, nazwisko, dokładny adres i nr telefonu, jeśli to możliwe również 

e-mail) i umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem. 

8. Prace można składać w UM osobiście, Wydział Marketingu i Informacji pok. 26,

 lub przesłać na adres: Urząd Miasta w Bartoszycach, ul. Boh. Monte Cassino 1,

 11-200 Bartoszyce, z dopiskiem „Konkurs na pomnik Niepodległości i Wolności”

9.  Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu.

10. Termin składania prac do: 15 kwietnia do godziny 15.00. 

Liczy się termin wpłynięcia prac do organizatora. Prace złożone po terminie nie będą brały 

udziału w konkursie.

11. Ogłoszenie wyników przewidywane jest około 1-3 maja w trakcie obchodów Tygodnia 

Patriotyzmu. (uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatora).

12. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych na

konkurs prac: do promocji konkursu, działalności Urzędu Miasta w Bartoszycach, 

a także prawo do bezpłatnego publikowania prac na stronach internetowych  Organizatorów

oraz w prasie i wydawnictwach książkowych.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania sponsorów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

3. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

4. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Urzędu Miasta:

Wydziału  Marketingu i Informacji w Bartoszycach, tel. 89 762 98 03.

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w Wydziale Marketingu i Informacji oraz na stronie 

bartoszyce.pl oraz stronach organizatorów.



Załącznik 1 
fotografia miejsca lokalizacji pomnika wraz z pomnikiem istniejącym.

 


