
 
 

                                                                                                                            

Burmistrz Miasta Raciąż  zaprasza do udziału w konkursie ofert 

na organizację imprezy cyklicznej promującej Miasto Raciąż 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

I. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Raciąż. 

 

II. Celem Konkursu jest organizacja imprezy cyklicznej o zasięgu ponadlokalnym promującej 

Miasto Raciąż.  

 

III. Imprezy mogą dotyczyć każdej dziedziny życia. Impreza powinna odbywać się corocznie 

w okresie w terminie od 1 lipca  do 31 sierpnia. 

 

IV. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne (pełnoletnie), osoby prawne, fundacje i 

stowarzyszenia, które przedstawią zgodnie z niniejszym regulaminem swoją propozycję 

projektu na imprezę cykliczną promująca Miasto Raciąż.  

 

V. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury oraz pracownicy urzędu. 

 

VI. Praca konkursowa musi być wytworem własnym. 

 

VII. W projekcie należy uwzględnić obowiązkowo tytuł, hasło i opis projektu. Impreza 

powinna odbywać się w plenerze. Część imprezy może odbywać się z wykorzystaniem 

pomieszczeń będących własnością Gminy Miasta Raciąż lub jednostek organizacyjnych tej 

gminy. 

 

VIII. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

IX. Konkurs będzie trwał od 25.07.2013 do 05.08.2013 r. 

 

X. Projekty powinny być składane w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 

Raciążu. 

 

XI. Propozycja konkursowa powinna być złożona w kopercie opisanej „KONKURS NA 

ORGANIZACJĘ IMPREZY CYKLICZNEJ PROMUJĄCEJ MIASTO RACIĄŻ” 

zawierającej: 

 

 Opis projektu, 

 Szczegółowy plan przedsięwzięcia, 

 Wstępny kosztorys, 

 Określenie przewidywanej liczby uczestników w projekcie, 

 Informacje adresowe oferenta konkursu (imię i nazwisko, adres  korespondencyjny,    

numer telefonu kontaktowego),  

 Oświadczenie oferenta (do pobrania na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w 

Raciążu www.miastoraciaz.pl). 

URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU 

09-140 RACIĄŻ PL.A.MICKIEWICZA 17 
TEL. 23 6791163         FAX 23 6791865 

e-mail : sekretariat@miastoraciaz.pl 

   __________________________________________________ 



 

XII. Nadesłane projekty będą oceniane przez Jury konkursowe powołane przez Burmistrza 

Miasta Raciąż. 

 

XIII. Przy ocenie otrzymanych prac Jury kierować się będzie: 

 spełnieniem wymogów określonych regulaminem   

 oryginalnością, pomysłowością oraz estetyką. 

 związkiem tematyki imprezy z Raciążem lub miejscowymi tradycjami lub historią 

 kosztami potencjalnej organizacji imprezy 

 liczba uczestników, mogących wziąć udział w projekcie. 

 

XIV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 sierpnia 2013 roku. 

 

XV. Nagrodami w konkursie będzie zlecenie organizacji przedsięwzięcia promującego Miasto  

Raciąż. 

 

XVI. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

 

XVII. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów 

projektu. 

 

XVIII. Nagrodzony w konkursie projekt będzie  wykorzystany, w szerokim pojęciu, do 

promocji miasta.  

 

XIX Autor przenosi na Organizatora wszelkie prawa majątkowe do zwycięskiego projektu, w 

tym do hasła i tytułu projektu 

 

XX. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie oświadczenia (ustawa o ochronie 

danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. Nr 101  poz 926 z późn. zm.) 

 

XXI. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu.  

 

 

 

 

 

                Burmistrz Miasta 

/-/ mgr Mariusz Jerzy Godlewski 

 
 

 
 

 


