
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Mój dom – nasze osiedle” 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Organizatorem Konkursu plastycznego „Mój dom – nasze osiedle” jest Zabrzańska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Zabrzu, ul. Ślęczka 1a, 41-800 Zabrze. 
 

§ 2 
 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej ZSM: www.zabrzezsm.pl oraz do wglądu                      

w siedzibie Klubu Pastel. 

3. Wszelkich informacji w sprawie Konkursu udziela Klub Pastel – tel. 32/271-25-09, 

email: pastel@zabrzezsm.pl  
  

Cel konkursu 
 

§ 3 

Celem Konkursu jest zaangażowanie mieszkańców w obchody Jubileuszu 65 – lecia istnienia 

Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu poprzez udział w kreowaniu wizerunku Spółdzielni 

w formie wykonania prac plastycznych o tematyce „Mój dom – nasze osiedle”. 
 

Założenia organizacyjne 
 

§ 4 
 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej w temacie: „ Mój dom – nasze osiedle.” 

2. Konkurs trwa w okresie 23.01.2023r. do dnia 24.03.2023r. 

3. Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych upływa 24.03.2023r. 

4. Prace należy dostarczyć do jednej z podanych niżej jednostek organizacyjnych ZSM: 

- Klub Pastel, ul. Sobieskiego 4b 

- Klub Kwadrat, ul. Ślęczka 8 

- dowolnej  Administracji Domów Spółdzielczych, w godzinach otwarcia jednostek. 

5. Prace przesłane drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatorów nie będą uwzględniane.  
 

§ 5 
 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe zamieszkałe na zasobach 

Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

2. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

3. Praca konkursowa musi być pracą własną, samodzielną uczestnika.  
4. Praca musi być pracą indywidualną. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 

 

 

 

 

http://www.zabrzezsm.pl/


§ 6 
 

1. Format pracy zgłoszonej do konkursu nie może przekroczyć wymiarów 50 x 70 cm. 

2. Dopuszczalne techniki wykonania pracy to: malarstwo, grafika, rysunek. 

3. Prace powinny być płaskie, nieoprawione, niezrolowane. 

4. Prace przestrzenne  lub wykonane w technikach nietrwałych /np. wyklejanki, plastelina/ nie będą 

oceniane.  

5. Każda praca konkursowa musi być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym,  

wg załączonego wzoru: 
 

       NAZWISKO UCZESTNIKA:……………………………………………… 

       IMIĘ: ……………………………………. 

       WIEK: …………………………………… 

       ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………… 

       ADRES e-mail UCZESTNIKA/OPIEKUNA: …………………………………… 

       NUMER TELEFONU UCZESTNIKA/OPIEKUNA: ……………………………………… 

       TECHNIKA: …………………………………………… 

       LOKALIZACJA PRZEDSTAWIONEGO OBIEKTU: ………………………………….. 
 

§ 7 
 

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział  w Konkursie  

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  

2. W przypadku uczestników niepełnoletnich warunkiem niezbędnym do przystąpienia do konkursu 

jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego – Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 
 

§ 8 

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik Konkursu jest 

samodzielnym i jedynym autorem pracy i z tego tytułu przysługuje mu pełnia praw autorskich  

do zgłoszonej pracy. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu 
 

§ 9 

1. Zgłoszone na konkurs prace podlegać będą ocenie, powołanej przez Organizatora, Komisji 

Konkursowej.  

2. Skład Komisji oraz tryb jej działania określa Organizator. 

3. Prace oceniane będą w 5 kategoriach wiekowych:  

 5-7 lat 

 8-12 lat 

 13-16 lat 

 17-24 lata 

 powyżej 24 lat. 

4. W każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone 3 nagrody. 

5. Komisja Konkursowa przyzna 1 nagrodę główną - Grand Prix za pracę wybraną spośród prac 

wszystkich uczestników.  

 



6. Nagroda główna oraz wyróżnienia przyznane w każdej kategorii wiekowej premiowane będą 

nagrodą rzeczową przyznaną przez organizatora. 

7. Nagrody rzeczowe nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny. 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31.03.2023r. poprzez umieszczenie listy laureatów na stronie 

internetowej Organizatora oraz wywieszenie listy w siedzibie Klubu Pastel. 

9. Termin i miejsce wręczenia nagród ustalone zostaną przez Organizatora, o czym laureaci zostaną 

poinformowani z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10 
 

1. Praca zgłoszona do konkursu przechodzi nieodpłatnie na własność Organizatora. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza zgodę na upublicznienie pracy, w szczególności: 

 zamieszczenie pracy na stronie internetowej organizatora, mediach społecznościowych 

 publiczną prezentację pracy 

 wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką 

 przekazanie na cele /aukcje/ charytatywne. 
 

§ 11 
 

1. Organizator konkursu jest Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz  

ich rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu oraz jego rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny potwierdza zapoznanie 

się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych zebranych i 

przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie plastycznym „Mój dom – nasze osiedle”. 

Klauzula stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 12 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zmiany czasu trwania 

lub terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o ile do zmian dojdzie przed upływem terminu składania 

prac plastycznych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania konkursu, nierozstrzygania 

konkursu lub niewyłonienia laureatów. 

3. Ewentualne zmiany ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości nagród przyznawanych w poszczególnych 

kategoriach wiekowych, uzależniając ilość przyznawanych nagród od liczby prac zgłoszonych              

w danej kategorii wiekowej. 

 

 

 Na oryginale właściwe podpisy.  

 


