
 
 

REGULAMIN 

konkursu na Reportaż o historii wyszkowskiego przemysłu 

„Zapytaj babcię, dziadka, przygotuj reportaż i wygraj nagrody” 

§ 1 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu na Reportaż o dawnych 

wyszkowskich zakładach pracy „Zapytaj babcię, dziadka, przygotuj reportaż i wygraj nagrody”, 

zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Wyszkowa.  

3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii wyszkowskiego przemysłu.  

§ 2 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

Gminy Wyszków.   

2. Prace tworzone mogą być indywidualnie lub w zespołach 2-3 osobowych. 

3. Reportaż składać się powinien z elementów pisemnych (do 10 stron formatu A4, zadrukowane 

czcionką Calibri, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza) i fotograficznych (minimalnie 5 zdjęć i /lub 

rysunków).   

4. Praca zgłoszona na Konkurs powinna być pracą niepublikowaną i niezgłaszaną na inny Konkurs.  

5. Autorzy prac konkursowych przekazują je do Organizatora Konkursu tradycyjnie w Urzędzie 

Miejskim w Wyszkowie (na płycie CD/nośniku pendrive) lub elektronicznie e-mailem na adres: 

promocja@wyszkow.pl (plik edytora tekstów Word lub kompatybilny, a w przypadku zdjęć i 

rysunków JPEG /PNG /PDF).  

6. W przypadku gdy uczestnik Konkursu w dniu składania pracy konkursowej nie ukończył 18-go 

roku życia, warunkiem wzięcia przez niego udziału w Konkursie jest wyrażenie na to zgody, 

przez jego rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażona w treści Karty zgłoszenia uczestnika 

Konkursu.   

§ 3 

1. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych należy 

nadesłać w terminie do 20 grudnia 2021 roku na adres: Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 

2, 07-200 Wyszków z dopiskiem „Reportaż – wyszkowski przemysł” lub mailowo na adres 

promocja@wyszkow.pl  

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia pracy do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.   

§4 

1. Z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs jej autor przeniesie nieodpłatnie na Organizatora 

Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania  utworem będącym 

przedmiotem  pracy  konkursowej,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  jej   

 



 
 

publikowania i wykorzystania w całości, bądź wybranych fragmentów -  podpisanej  imieniem  

i nazwiskiem bądź wybranym pseudonimem wg zastrzeżenia.  

2. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane ich autorom.  

§ 5 

1. Oceny  prac  dokona  powołana  przez  Organizatora  Komisja  Konkursowa.  

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  

3. W konkursie przewiduje się wyłonienie 3 laureatów. 

4. Każdy z laureatów Konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę: 

1. miejsce: tablet 

2. miejsce: aparat cyfrowy 

3. miejsce: smartwatch 

§ 6 

1. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu  

2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udzielają  pracownicy Wydziału Promocji, Kultury 

i Sportu Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, adres e-mail: promocja@wyszkow.pl, tel. 29-743-

77-13.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii 

wynikających z niniejszego Regulaminu. 


