Regulamin Konkursu:
„Zaprojektuj sportowy mural MCER”
Zaskocz nas swoją artystyczną wizją muralu sportowego, który wykonany będzie przed
wejściem na boisko piłkarskie w obiekcie Mareckiego Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnego.
Projekt musi być kreatywny i związany z działalnością sportową MCER. Informacje na
temat dyscyplin sportowych dostępne są na stronie internetowej MCER (https://mcer.pl/) oraz
na stronie internetowej Marcovii Marki (http://marcovia-marki.pl/).
Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest do mieszkańców Marek.
Zachęcamy wszystkich miłośników MCER do przedstawienia pomysłu na sportowy mural
naszego obiektu, z którego oferty edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej korzystacie.

I.

Zasady udziału w konkursie pt. „Zaprojektuj sportowy mural MCER”

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Marek. Przedmiotem konkursu
jest przygotowanie pracy w formacie A-3, związanej z tematem konkursu.
2. Technika wykonania:
• dowolna (praca plastyczna, dowolny program multimedialny);
3. Praca powinna zawierać czytelny opis, zawierający:
• imię i nazwisko oraz wiek autora,
• adres zamieszkania,
• imię i nazwisko opiekuna w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu
• wypełnione i podpisane Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Prace należy przesłać w kopercie z dopiskiem „Konkurs”, dostarczyć osobiście do
recepcji biura organizatora lub przesłać mailowo na adres konkurs@mcer.pl:
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.,
ul. Wspólna 40, p. 1., 05-270 Marki
w terminie do dnia 31.10.2021 r.
II.

Termin
1. Prace przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2021r.
2. Po tym terminie lista uczestników zostaje zamknięta, a kolejne zgłoszenia nie będą
przyjmowane.

III.

Nagrody
1. W konkursie zostanie wyłoniona jedna osoba, która otrzyma voucher na pływalnię
MCER oraz nagrody „niespodzianki”. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie
prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.

IV. Komisja konkursowa
1. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni nadesłane prace i wyłoni
zwycięzcę konkursu. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne i nie
podlega odwołaniu.
2. Nagrodzona praca zostanie zaprezentowana w holu głównym MCER oraz w naszych
mediach społecznościowych. Nagrodzona praca może być wykorzystana do promocji
obiektu MCER, a w szczególności materiałów promocyjnych (plakat, kartka) z
informacją o jej autorze.
Postanowienia końcowe
1. W szczególnie uzasadnionej sytuacji termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec
zmianie.
2. Prace zgłoszone po terminie, niezgodne w wymaganiami technicznymi określonymi w
Regulaminie (np. format, technika wykonania, itp.) lub w przypadku braku
wymaganych Załączników (nr 1, nr 2 i nr 3) nie będą brały udziału w konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienie zwycięzcy, jeśli nadesłane prace nie
będą spełniały wymogów komisji.

V.

VI. Załączniki do Regulaminu
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
2. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na
korzystanie z utworu (pracy konkursowej).
3. Karta zgłoszenia do konkursu.
4. Wymiary elewacji budynku.

