
Regulamin Konkursu „Milanówek Moich Marzeń” 

  

1. Organizator 

Organizatorem Konkursu Plastycznego„Milanówek Moich Marzeń” jest Milanowskie Centrum Kultury, ul. 

Kościelna 3, 05-822 Milanówek (dalej zwane: „Organizatorem”). 

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.mckmilanowek.pl 

2. Celem Konkursu jest: 

- rozbudzanie zainteresowania miejscem zamieszkania, jego przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, 

- promowanie zdolności manualnych i wyobraźni, 

- propagowanie sztuki plastycznej, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z 

najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej, 

- znajdowanie ciekawych miejsc miasta i podkreślanie zabytkowego charakteru wielu elementów 

architektonicznych, 

- promocja miasta Milanówka, 

- zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych, 

- poznanie indywidualnego spojrzenia na przemiany zaistniałe w mieście, 

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole i korzystania z informacji  starszego pokolenia. 

  

3. Uczestnicy 

W konkursie biorą udział zespoły minimum 3 osobowe. Może być to zespół wielopokoleniowy. Do zespołu 

może należeć każda osoba mieszkająca w Milanówku bądź uczęszczająca do szkoły w Milanówku. W 

przypadku zespołu składającego się z osób niepełnoletnich, wymagane jest wpisanie w formularz osoby 

opiekuna. Opiekunem może być nauczyciel, rodzic. Uczestnik, zobowiązany jest stosować się do 

niniejszego regulaminu. 

Kategorie wiekowe: 

 Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa do klasy III włącznie 

 Klasy IV-VI 

 Gimnazjum oraz Liceum 

 Kategoria mieszana  

  

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz. 



Konkurs trwa od 20 marca 2017 r. i wezmą w nim udział prace plastyczne, które spełnią wymogi 

techniczne opisane w Regulaminie. 

 W pierwszym etapie konkursu do 15 maja 2017 (włącznie)  Zespoły dostarczają do Organizatora zdjęcia 

postępu prac nad makietami (max. 3 szt.) wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania ze strony 

internetowej MCK). Wysłanie zdjęć oraz zgłoszenia oznacza udział w konkursie i deklarację przystąpienia 

do Giełdy Projektów. 

Drugim etapem konkursu jest Giełda Projektów Konkursowych. Giełda odbędzie się 11 czerwca 2017 r. na 

Giełdę Zespoły dostarczają oryginały makiet. Zespół będzie miał za zadanie w formie 5 minutowej 

prezentacji obronić swój projekt. Organizator dokonuje wyboru makiet według własnego uznania i zgodnie 

z przyjętymi kryteriami związanymi z estetyką wykonania, dbałością o szczegóły i walory 

techniczne.Werdykt 5 osobowego jury jest ostateczny. 

 

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych 

a. Jeden Zespół zobowiązany jest dostarczyć jedną makietę. Makieta ma być wizją przestrzeni miejskiej 

wybranej przez Zespół. 

b. Praca powinna skupić się na charakterystycznych (wyznaczonych przez Organizatora) obiektach 

architektonicznych miasta i zawierać minimum 10 istniejących w tym miejscuobiektów, odnośnikówtakich 

jak np. budynki, układ ulic, park, pomnik, zabytki w odpowiednichproporcjach. Makieta nie może 

przekraczać rozmiaru 140x60 cm w podstawie (z możliwością przekroczenia do 10 cm) i 100cm 

wysokości. 

Wyznaczone punkty: 

 teren przed Urzędem Miasta na ul. Kościuszki 

 teren skweru Starzyńskiego (róg ul. Kościuszki i ul. Piasta) 

 teren centrum wzdłuż ul. Warszawskiej + skwer przed Pocztą 

 teren basenu miejskiego przy ul. Dębowej 

 teren niezagospodarowany przy ul. Turczynek  

c. Odwzorowujemy i rozwijamy obecną infrastrukturę, fragment zabudowy, całą dzielnicę bądź zabytki ze 

zgodnością historyczną i lokalizacyjną, ale także życie codzienne. 

d. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na starą architekturę Milanówka, którą można odnaleźć np. na starych 

fotografiach. Ocenie podlegać będą także nowoczesne formy rozwiązań architektonicznych. 

Inspiracją do wykonania makiet mogą być projekty studentów SGGW dostępne na stronie: 

www.milanowek.ploraz projekt zagospodarowania terenu kąpieliska miejskiego w ramachprojektu 

norweskiego – www.milanowek.pl. 

http://www.milanowek.pl/


e. Podczas trwania konkursu powołani zostaną eksperci z zakresu architektury, form plastycznych oraz 

nowych technologii. Zespoły zdecydowane na udział w konkursie będą mogły poprosić o 

konsultację/spotkanie z ekspertem. Ekspert zapozna grupę z teorią jak i strona praktyczną projektowania 

oraz wykonywania makiet. Zainspiruje do działania i podpowie ciekawe rozwiązania. 

W celu zaproszenia eksperta na spotkanie należy skontaktować się z Organizatorem. 

f. Technika / materiały do użycia: dowolne 

g. Termin naboru prac: pierwszy etap do 15 maja 2017- zgłoszenie do konkursu, 11 czerwca – Giełda 

Projektów 

h. Przewidziane nagrody pieniężne przekazywane będą na ręce dorosłego lidera grupy lub opiekuna grupy 

(nauczyciel, rodzic). 

 

 

 

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 11 czerwca 2017 r. w trakcie Giełdy Projektów gdzie odbędzie się 

prezentacja makiet i uroczyste wręczenie nagród.  

  

7. Nagrody 

Organizator przewiduje nagrodępieniężną pierwszego stopnia w każdej kategorii w wysokości 1500 zł.oraz 

wyróżnienia w wysokości – 500 zł. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek. 

W przypadku osób niepełnoletnich nagroda przekazana zostanie na ręce opiekuna grupy , który 

zobowiązany jest do ustalenia z zespołem oraz jego rodzicami w jaki sposób nagroda zostanie 

wykorzystana. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez laureatów pisemnego oświadczenia 

o przeniesieniu majątkowych praw autorskich co do zwycięskich prac. 

  

8. Postanowienia dodatkowe 

Koszty związanez uczestnictwem w konkursie nie będą zwracane uczestnikom. 

Zwycięskie prace (makiety) laureatów konkursuprzechodzą na własność Organizatora. Prace 

nienagrodzone w drugim etapie są zwracane autorom. 

  

9. Postanowienia końcowe 

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs lub zakończyć go bez wybrania jakichkolwiek 

prac konkursowych bez podania przyczyn. 



Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe 

oraz do ich poprawiania. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy 

prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) 

  

Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje: 

Aneta Majak, a.majak@mckmilanowek.pl – Dyrektor MCK 

 

mailto:a.majak@mckmilanowek.pl

