
KONKURS 

„HERB TARNOWA W OBIEKTYWIE” 

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i 

wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości miasta Tarnowa, poprzez 

poznawanie i propagowanie informacji dotyczących miasta Tarnów. 

 

REGULAMIN KONKURSU „HERB TARNOWA W OBIEKTYWIE” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i warunki organizacji konkursu 

„HERB TARNOWA W OBIEKTYWIE” służącemu promocji i upowszechnianiu 

Miasta Tarnowa. 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Mechaników Polskich Oddział w Tarnowie  Rynek 10, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 

02.03.2020 r. do 30.05.2020 r. 

4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 25 czerwca 2020 r. podczas uroczystego 

spotkania SIMP. 

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć członkowie SIMP i innych Stowarzyszeń 

zrzeszonych w Tarnowskiej Radzie NOT, a także osoby z ich najbliższych 

rodzin. Przez osoby z najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, rodziców, 

dzieci, rodzeństwo. 

2. Żeby wziąć udział w konkursie, należy materiały konkursowe przesłać drogą 

elektroniczną na adres swietl47@poczta.onet.pl wpisując nazwę KONKURS i 

NAZWISKO zgłaszającego lub dostarczyć osobiście na adres Tarnów Rynek 

10 na nośniku zewnętrznym.  

3. Na konkurs można zgłosić dowolną ilość opracowań. 

4. Zaleca się przesyłanie załączników do opracowania to jest zdjęć z 

rozszerzeniem jpg. 

5. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

§ 3 



Nagrody oraz zasady ich przyznawania 

 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac, które spełniły wymogi 

wymienione w niniejszym Regulaminie i zostały zakwalifikowane do Konkursu. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby: 

• Eliza Krzyńska-Nawrocka  -  przewodnicząca Komisji 

• Janusz  Flek                       -  wiceprzewodniczący Komisji 

• Sebastian  Bielecki             -  sekretarz  Komisji 

• Marek  Frączek          - członek Komisji 

• Łukasz  Opaliński        - członek Komisji 

3. Komisja Konkursowa  przyzna punkty w ramach poniższych kryteriów oceny: 

• kryterium ogólne – w ramach którego uwzględnia się oryginalność, 

kreatywność i unikalny charakter (skala: 0-10 pkt), 

• kryterium merytoryczne – w ramach którego uwzględnia się wartości 

artystyczne załączonych materiałów (skala: 0-10 pkt). 

4. Rozstrzygnięcie dokonane przez Komisje konkursową jest ostateczne, 

wiążące i nie podlega procedurze odwoławczej. 

5. Nagrody rzeczowe i dyplomy ufunduje Zarząd Oddziału  SIMP w Tarnowie. 

§ 4 

Dane osobowe i Polityka Prywatności 

1. Dane osobowe konieczne do wzięcia udziału w Konkursie wykorzystywane 

będą przez Organizatora do kontaktu ze zgłaszającym w sprawach 

dotyczących Konkursu. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest 

warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie. 

3. Osoba zgłaszająca zrzeka się praw własności do przekazanych materiałów na 

rzecz Organizatora. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin stanowi jedynie dokument określający zasady udziału w 

Konkursie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym 

Regulaminie. Organizator zamieści informacje o zmianie w Regulaminie na 

stronie Oddziału SIMP w Tarnowie      http://www.simp.com.pl/. 

3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres e-

meil: swietl47@poczta.onet.pl 

 

 

http://www.simp.com.pl/


Przykładowy materiał zgłoszeniowy do konkursu „HERB TARNOWA W OBIEKTYWIE” 

Tadeusz Kowalski 

SIMP Oddział Tarnów 

33-100 Tarnów 

Tel. 647 258 257  

 

 
Miejsce: Tarnów Dworzec kolejowy PKP wyście od strony południowej. 

 

 
Herb Tarnowa wykonany z kostki brukowej w dwóch kolorach 

 

W załączeniu pliki:  

Kowalski 01 

Kowalski 02 



Michał Kowalski syn Tadeusza Kowalskiego 

SIMP Oddział Tarnów 

33-100 Tarnów 

Tel 647 258 267 

 

 
Miejsce: Tarnów ulica Bandrowskiego 3 

 

   
Herb Tarnowa nad drzwiami wejściowymi do budynku policji od strony ulicy 

Bandrowskiego 

 

W załączeniu pliki:  

Kowalski 01 

Kowalski 02 

Kowalski 03 



Joanna Malinowska  

SIMP Oddział Tarnów 

33-100 Tarnów 

Tel 647 258 277 

 

 
Zbiory prywatne: Bilet autobusowy komunikacji miejskiej  

 

 
Zbiory prywatne: Bilet autobusowy komunikacji miejskiej 

 

W załączeniu pliki:  

Malinowska 01 

Malinowska 02 


