
Załącznik do Zarządzenia nr 124/2021 

Burmistrza Miasta Żagań  

z dnia 31 maja 2021 roku 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „KOSMICZNE WAKACJE W ŻAGANIU” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Żagań. 

2. Konkurs polega na wykonaniu logo oraz hasła reklamującego „Kosmiczne wakacje 

w Żaganiu”. Projekt może być wykonany w formie pracy plastycznej lub graficznej 

(komputerowej). 

3. Konkurs stanowi element obchodów 450. urodzin Johannesa Keplera. Udział w konkursie 

jest otwarty dla wszystkich dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych na 

terenie miasta Żagań. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie logo oraz hasła reklamującego „Kosmiczne 

wakacje w Żaganiu” i złożenie projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym zał. 

nr 1 do regulaminu) w placówce szkolnej w terminie do 11 czerwca 2021 roku. Każdy uczestnik 

może zgłosić tylko jeden projekt obejmujący logo i hasło. 

5. Prace zostaną ocenione w terminie do 15 czerwca 2021 r. Członkowie komisji konkursowej 

obradujący w pełnym składzie wybiorą najciekawsze prace, wybierając trzy najciekawsze 

projekty i wskazując pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. 

 

II. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta Żagań. 

2. Na ocenę wpływ będą miały następujące kryteria: 

- oryginalność pomysłu, 

- estetyka pracy i technika jej wykonania, 

- zgodność pracy z tematem – stworzenie logo oraz hasła reklamującego „Kosmiczne wakacje 

w Żaganiu”. 

3. Prace niespełniające warunków Regulaminu nie będą podlegały ocenie. 

4. Ustalenia komisji zapadają większością głosów. 

 

 

III. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w jednym etapie w terminie do 11 czerwca 2021 roku. 

2. Do 15 czerwca 2021 r. zbierze się Komisja Konkursowa i wyłoni zwycięzców, informując 

o tym fakcie jednostki, do których uczęszczają autorzy najlepszych prac. 

3. Rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o przyznanej nagrodzie i sposobie jej 

odbioru.  

4. Zwycięskie logo oraz hasło znajdą się na tegorocznych materiałach promujących wydarzenia 

wakacyjne. 

5. Najlepsze prace konkursowe wraz z nazwiskami autorów zostaną opublikowane na profilu 

FB „Lubię Żagań”.  

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Wszelkie 

informacje na temat konkursu można uzyskać za pośrednictwem email: a.andzel@um.zagan.pl 

mailto:a.andzel@um.zagan.pl


7. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe zgromadzone w trakcie postępowania konkursowego zostaną wykorzystane 

przez organizatora na potrzeby przeprowadzenia i ewaluacji konkursu oraz ogłoszenia 

wyników w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą zał. nr 2 do regulaminu. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu. 

Informacje o zmianie regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Żagań www.urzadmiast.zagan.pl. 


