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Regulamin Konkursu 
Płockie nabrzeże 

 (płocczanom do dyspozycji) 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Płockie nabrzeże (płocczanom do dyspozycji) i 
jest zwany dalej Konkursem 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Płocka zwane dalej Organizatorem 
 
3. Fundatorami Nagród są Towarzystwo Przyjaciół Płocka i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Muzeum Mazowieckiego zwani dalej Fundatorem 
 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony do dnia 25 kwietnia 2013 roku i rozstrzygnięty do dnia 
10 maja 2013 roku.  

 
§ 2 

Tematyka Konkursu 
 

1. Organizator stawia na pomysłowość Uczestników Konkursu i oczekuje propozycji, jak 
można wykorzystać naturalne warunki nabrzeża wiślanego w Płocku. Kierunki przedsięwzięć 
(nie ograniczające się jednak do nw.): 
- imprezy o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym, rozrywki 
masowej itp. - powinna to być propozycja dotychczas nie realizowania, mająca cechy 
interesującego widowiska, rozrywki i rekreacji lub sportu masowego połączonego z 
elementami rozrywki lub inne propozycje. 
2. Do sformułowania propozycji związanych z Tematyką Konkursu służy Zgłoszenie (wg 
załączonego wzoru). Preferowane będą projekty niskonakładowe. 

 
§ 3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba (lub zespół osób), która: 
a) nie jest członkiem Komisji Konkursowej, 
b) złoży Zgłoszenie w wyznaczonym przez Organizatora terminie, miejscu lub na wskazany 
adres poczty. 
 
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych, tj.: 
imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub miejsca zamieszkania, numeru tel. kontaktowego.  
 
3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin uczestnik wyraża także zgodę 
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 
 
4. Konkurs odbędzie się w formie pisemnej. Na karcie Zgłoszenia należy opisać 
przedsięwzięcie i złożyć w siedzibie TPP lub przesłać na adres: 09-400 Płock, ul. Piękna 4B. 
Karty Zgłoszeń można pobrać w siedzibie TPP lub ze strony www.tpp.plocman.pl  
 
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie powyższych warunków 
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§ 4 
Nagrody 

 
1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie przewidziane są dla uczestników, którzy prawidłowo 
wypełnią Zgłoszenie oraz których komisja postanowi nagrodzić/wyróżnić w uznaniu za 
oryginalne, pomysłowe i inspirujące rozwiązania. Przewidziane są 3 Nagrody oraz 15 
Wyróżnień. 

 
2. I nagrodą w Konkursie będzie tablet, na II i III miejsca przeznaczone zostają pięknie 
wydane publikacje i zestawy upominków, uczestnicy wyróżnieni otrzymają atrakcyjne 
upominki. 
 
3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości na Jarmarku Tumskim w dniu 25 
maja 2013 roku o godz. 14.00-15.00  
 

§ 5 
Komisja Konkursowa 

 
1. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele: 
a) Towarzystwa Przyjaciół Płocka – przewodniczący Komisji 
b) Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego – członek Komisji 
c) Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – członek Komisji 
 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w 
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 
specyfikacji nagród/wyróżnień, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 
Konkursie. 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Zgłoszenie Konkursowe 
Załącznik nr 2: Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 
Załącznik nr 3: Protokół odbioru nagrody rzeczowej w Konkursie 
 


