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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„WYMARZONA PODRÓŻ” 

 

1. Organizator 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ulicy 

Paderewskiego 65. 

 

2. Cele konkursu 

Konkurs ma na celu rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży oraz 

zachęcenie do samodzielnego przygotowania prac plastycznych związanych z powyższym 

tematem. 

 

3. Ogólna informacja o konkursie 

  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. Rozstrzygnięty 

zostanie w 4 grupach wiekowych: 5-7, 8-10, 11-12, 13-15 lat. Oparty jest na 

współzawodnictwie indywidualnym. 

  Przedmiotem konkursu jest: wykonanie 1 (jednej) pracy dowolną techniką. 

 

4. Warunki uczestnictwa 

 Konkurs rozpoczyna się 2 marca 2015r.  

 Zainteresowani: dzieci/młodzież lub ich opiekunowie składają prace w siedzibie Klubu 

„Rezonans” przy ulicy Sowińskiego 5A w Katowicach w godzinach od 10.00 – 18.00 (od 

poniedziałku do piątku).   

 Termin złożenia zgłoszenia do konkursu i składania prac upływa 20 kwietnia 2015r. 

(decyduje data wpłynięcia pracy do Klubu „Rezonans”).  

Prace należy wykonać dowolną techniką w formacie nie przekraczającym 100x70, prosimy  

opisać na odwrocie: 

o imię i nazwisko dziecka, wiek 

o adres zamieszkania , telefon do kontaktu 

o tytuł pracy  Prac prosimy nie oprawiać! 

  Złożenie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną (wzór stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez Uczestników i ich opiekunów – 

na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w 

mediach – wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu i 

informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.  

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zamieszkiwanie w zasobach Organizatora 

(pkt 1). 

  Złożone prace pozostają do dyspozycji Organizatora.   

 

5. Przebieg eliminacji 

Po wyznaczonym terminie składania prac, Jury wyłoni zwycięzców Konkursu w każdej 

grupie wiekowej.  

Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej (http://www.smpaderewski.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Klubie 

„Rezonans”.  

Wręczenie zwycięzcom dyplomów oraz nagród rzeczowych nastąpi w dniu 13 maja 2015r. o 

godzinie 17.00.  

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Klubie „Rezonans” 

przy ulicy Sowińskiego 5A w Katowicach.  

http://www.smpaderewski.pl/
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6. Nagrody 

Nagrody rzeczowe wręczone zostaną Uczestnikom konkursu za zajęcie I-szych miejsc, za 

zajęcie II i III miejsca Uczestnicy otrzymają dyplomy oraz upominki.  

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku 

istotnych zmian zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników.  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Załącznik Nr 1 

Zgłoszenie udziału w Konkursie plastycznym „Wymarzona podróż” 

Imię i nazwisko dziecka, wiek 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane teleadresowe do kontaktu  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Tytuł pracy 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na 

publiczne – w tym w mediach – wykorzystania rysunku i nazwiska Uczestnika dla potrzeb 

konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej. 

 

Opiekun dziecka (podpis) 

……………………………………………………………………… 

 


