
Regulamin
 konkursu plastycznego  pn. "Moja zima - 2021" 

1. Konkurs  jest  realizowany  przez  Katowicką  Spółdzielnię  Mieszkaniową  we  współpracy
z Fundacją  Da Moc Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 6-10 lat.
3. Prace w formacie A4 mogą być wykonane w technice rysunkowej,  malarskiej  lub innej

w formie płaskiej, z wyłączeniem elementów kruchych, sypkich czy plasteliny. Prace winny
być wykonane na papierze z bloku technicznego.

4. Prace nadesłane na konkurs  muszą być pracami własnymi,  niepublikowanymi wcześniej
oraz  nieprzedstawianymi  na  innych  konkursach.  Nadesłanie  pracy  na  konkurs  jest
jednoznaczne  ze  złożeniem  oświadczenia  o  tych  faktach.  Prace  nie  spełniające  zasad
regulaminu oraz dostarczone po wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

5. Prace należy składać w terminie do 19 marca 2021r. na adres: 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Dział Społeczno-Kulturalny,
 ul. Klonowa 35 c, pokój nr 7. 

6. Koperty z pracami należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko autora, adres, wiek,
tel. kontaktowy, tytuł pracy z dodatkowym dopiskiem "Moja zima - 2021" . Należy także
dołączyć oświadczenie zawierające zgodę  na przetwarzanie danych osobowych wraz z datą
i  własnoręcznym  podpisem  przedstawiciela  ustawowego  uczestnika  konkursu  oraz
oświadczenie dotyczace praw autorskich do pracy plastycznej wraz z datą i własnoręcznym
podpisem jego przedstawiciela ustawowego ( załącznik nr 1 stanowiący integralną część
niniejszego regulaminu).

7. Nagrodzimy  3  najciekawsze  prace.  Kryteria  oceny  będą  uwzględniać  zgodność  pracy
z tematem, jakość wykonania oraz pomysłowość.

8. Wyboru  dokona  3-osobowe jury pod  przewodnictwem Prezesa  Fundacji  Da  Moc  KSM
w  terminie  do  30  marca  2021  roku.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  zmianę  terminu
ogłoszenia wyników. 

9. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana w gazecie członków KSM
"Wspólne Sprawy" i  na stronie internetowej organizatorów konkursu. Osoby nagrodzone
zostaną  poinformowane  o  wynikach  konkursu  drogą  telefoniczną.  Odbiór  nagród  tylko
osobisty w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 35C. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji zwycięskich prac i danych laureatów (imię
i  nazwisko  oraz  wiek)  we  "Wspólnych  Sprawach"  oraz  na  stronach  internetowych
organizatorów konkursu. 

11. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
12. Udział  w  konkursie  oznacza  udzielenie  organizatorom  prawa  do  publicznej  prezentacji

zgłoszonej pracy.
13. Uczestnik,  przystępując  do  konkursu,  akceptuje  tym  samym  wszystkie  zawarte

w regulaminie postanowienia. 


