REGULAMIN KONKURSU

„WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY”

Informacje ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 41-800 Zabrze ,
ul.Ślęczka 1A i Klub Kwadrat ZSM ul. Ślęczka 8.
2. Temat konkursu; „Wielkanocny konkurs plastyczny”.
3. Niniejszy Regulamin, zwany/dalej ‘’Regulaminem’’, określa zasady organizacji i
przeprowadzenia Konkursu.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie papierowej oraz na
stronie Organizatora ; Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (zakładka- klub „Kwadrat’)
Przedmiot i cel konkursu

-

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do tematyki
Wielkanocnej, wykonanych według własnego pomysłu.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
3. Cele konkursu;
a) rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci, młodzieży,
b) pogłębianie umiejętności manualnych, twórczych, artystycznych,
c) propagowanie i pogłębianie RELACJI RODZINNYCH,
d) możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców.
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs odbywa się w kategoriach;
a) dzieci do lat 7 ( możliwość niewielkiej pomocy Rodziców)
b) uczniowie klas I-III
c)uczniowie klas IV-VI
d)uczniowie klas VII-VIII
e)uczniowie szkół ponadpodstawowych

2 . Poprzez przystąpienie do Konkursu , Rodzice albo opiekunowie prawni Uczestników,
z chwilą wyrażenia zgody na przystąpienie do Konkursu przez niepełnoletniego uczestnika,
akceptują postanowienia Regulaminu.

3 . Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przetwarzania danych
osobowych uczestników konkursu (imię ,nazwisko, wiek, nr telefonu, adres e-mail). Administratorem
w zakresie udostępnianych danych jest Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Klauzula Informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul.
Ślęczka 1a, adres e-mail; klub.kwadrat@zabrzezsm.pl
2 . Dane przetwarzane są na podstawie; art. 6 ust. 1a) rozporządzenia RODO, czyli na
podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu,
wskazanym poniżej.
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecka udziału w
„Wielkanocnym konkursie plastycznym”, obsługi uczestników Konkursu oraz zapewnienia
prawidłowej organizacji Konkursu, w tym rozliczenia Konkursu i będą przechowywane do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
4. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
5. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych;
dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do
organu nadzorczego pod adresem-ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
6. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
profilowane.
Prace konkursowe
1. Wymogi techniczne;
a) prace powinny być wykonane w technice „collage” w formacie A-2, A-3, A-4, w formie
płaskiej lub przestrzennej,
b) każdy z uczestników Konkursu może dostarczyć maksymalnie dwie prace, które będą
oceniane indywidualnie (nie jako cykl),
c) każda praca powinna zostać opisana wg poniższego schemat , dane obowiązkowe;
imię , nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail (dobrowolnie).
Informacje powyższe podane na tylnej stronie pracy.
d) prace konkursowe powinny być dostarczone do klubu „Kwadrat” ZSM w godzinach pracy
klubu do 23.03.2021r.
e) Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych.
2. Wymogi prawne;

a) do autorskich prac powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem
rodziców/opiekunów
b) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na
Konkurs na swojej stronie internetowej, a także na wystawie pokonkursowej „Kwadratowe okienko”
– witryny okienne Klubu „Kwadrat” ZSM od strony tarasu.
c) wystawa będzie się odbywać od 26.03.2021-do 23.04.2021r
Ocena prac, ogłoszenie wyników
1. Wszystkie dostarczane prace, spełniające wymogi regulaminowe, zostaną poddane ocenie
przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
2. Spośród prac konkursowych Jury nagrodzi prace 3 autorów oraz dodatkowe wyróżnienia w
każdej kategorii,
3. Werdykt Jury jest ostateczny.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Klubu „ Kwadrat” ZSM oraz w
gablocie informacyjnej klubu.
5. Nagrodzone prace zostaną wystawione na pokonkursowej w galerii „Kwadratowe
Okienko” w okresie 26.03.2021-23.04.2021 oraz na stronie internetowej Klubu „Kwadrat” ZSM.
Nagrody
1. Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi (wydawnictwa książkowe, poradnik, gry ,
puzzle itp.), do odbioru w Klubie ‘’Kwadrat” ZSM od 26.03.2021r. w godzinach pracy Klubu.
2. Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich UczestnikomLaureatom Konkursu przez Organizatora.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych tj.
imienia i nazwiska, oraz prac przesłanych do Konkursu; na wystawie pokonkursowej oraz na liście
Laureatów.
4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe
1. Przekazanie prac konkursowych jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika
oświadczenia, że zgłoszone prace nie będą naruszały praw trzecich, ani im zagrażały, w szczególności
nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród
Laureatom z powodu; braku możliwości kontaktu z laureatem, odmowy przyjęcia nagrody, podania
nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających przekazania nagrody.
3. Każdy z uczestników przez zgłoszenie udziału w Konkursie akceptuje zasady i
postanowienia Regulaminu.

