
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 
zaprasza do udziału w 

  
konkursie „Projekt graficzny koszulki z okazji 35 – lecia 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego  
im. Czesława Łaszka” 

 
 

REGULAMIN  
1. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock. 
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych oraz dorośli z gmin znajdujących się na terenie i w otulinie 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 
I. Osoby dorosłe 
II. Dzieci i młodzież do 18-tego roku życia 

W każdej z kategorii wiekowej należy wykonać cyfrowy projekt graficzny  
w dowolnym formacie. Projekt powinien zawierać własne zdjęcia, bądź rysunki 
utrwalone w formie cyfrowej. Jeden uczestnik może wykonać, tylko jedną pracę. 
4. Przyznane zostaną nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii 

wiekowej. 
5. Oceny konkursowych prac dokona jury. 

6. Przedmiotem oceny projektów graficznych koszulek promocyjnych będzie ich 

zgodność z tematyką, oryginalność, jakość i pomysł. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na maj 2022 r. 
8. Projekty powinny zawierać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz 

oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych pobrane ze strony 
http://parkiotwock.pl   
Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział  
w konkursie.  

9. Termin nadsyłania projektów do 29 kwietnia 2022 r. (piątek) na adres mailowy 
edu@parkiotwock.pl    

10. Przewidziane są nagrody rzeczowe (np. wydawnictwa MZPK, mapy, gadżety 
promocyjne). Odbiór nagród osobiście w siedzibie MZPK.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania nadesłanych 
projektów graficznych, ponadto zastrzega sobie prawo ich nieodpłatnego 
publikowania oraz wykorzystania w dalszej działalności Mazowieckiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych. 

12. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego regulaminu. 

13. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne  
i dostępne dla wszystkich uczestników na równych zasadach. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu 
zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

 
 
Ewentualne pytania należy kierować:  
osoba do kontaktu: Katarzyna Plewnicka e-mail: edu@parkiotwock.pl  
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