
                 Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

                                           z okazji Dnia Dziecka pn. 

                                               „W TO MI GRAJ!” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „W to mi graj!” zwanego dalej „Konkursem” jest Rada 
Osiedla „Kokociniec” Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, ul. Mikołowska 125 A, 
40-592 Katowice zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Cele Konkursu:
- pobudzanie i rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej u dzieci i młodzieży,
- propagowanie kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego u dzieci i młodzieży.

3. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne wykonane przez dzieci i młodzież, zamieszkujących 
na terenie osiedla Kokociniec, których rodzice lub opiekunowie prawni są członkami Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik”.

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na 
świeżym powietrzu lub przy planszy w gronie rodzeństwa, rówieśników i rodziców czyli czasu 
wykorzystywanego na zajęcia, w których każdy może uczestniczyć dobrowolnie – poza 
koniecznymi i obowiązkowymi zajęciami - dla wypoczynku, rozrywki czy rozwoju swojej 
osobowości. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną bezpłatnie opublikowane na stronie internetowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach oraz na łamach gazety Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik” pt. „Pod wspólnym dachem”. 

6. Członkowie Rady Osiedla „Kokociniec”, pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” 
w Katowicach oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący na terenie osiedla Kokociniec nie 
mogą brać udziału w Konkursie.



PRZYJMOWANIE PRAC:

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową do wybranej kategorii: 
- kategoria I – wiek 6 – 10 lat
- kategoria II – wiek 11 – 15 lat

3. Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie bądź grupowo (w przypadku 
rodzeństwa) i muszą być własnością autorów.

4. Zgłoszenia prac konkursowych muszą być dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci – autorów prac konkursowych.

5.  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 15 lat zamieszkałych na osiedlu 
Kokociniec, których rodzice lub opiekunowie prawni są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik” w Katowicach. 

6. W Konkursie nie obowiązują ograniczenia dotyczące techniki i zastosowanych materiałów. 
Dozwolone jest stosowanie różnorakich technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie 
itp.). Minimalny format pracy to A4 ( 21 cm x 29,7 cm). Maksymalny format pracy to A2 (42 cm x 
60 cm). Dopuszczalne są wyłącznie prace 2D.

7. Terminarz: 
- przyjmowanie prac plastycznych do konkursu: 17.05 - 06.06.2021r.
- powołanie jury i ocena zgłoszonych prac plastycznych: 07 - 09.06.2021r.
- sporządzenie protokołu z obrad Jury: 10.06.2021r. 
- ogłoszenie wyników konkursu i powiadomienie laureatów: 11.06.2021r.
- wręczenie nagród: 18 – 19.06.2021r. 

8. Prace plastyczne należy nadesłać w formie elektronicznej na adres e- mail: 
konkurs  plastyczny  sm@onet.pl
w tytule e-maila wpisując „Konkurs plastyczny – W to mi graj!” 
lub dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs 
plastyczny – W to mi graj!” na adres Administracja Kokociniec, ul. Nad Strumieniem 3, 40-772 
Katowice. 
W przypadku prac nadesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 

6. Prace należy wysłać lub dostarczyć z dołączonym i wypełnionym formularzem rejestracyjnym, 
który stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. 

7. Prace plastyczne nadesłane w formie elektronicznej należy opisać według następującego wzoru: 
Imię_Nazwisko_wiek autora/autorów. 

8. Prace plastyczne nadesłane w formie elektronicznej m uszą być zapisane w formacie JPG. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 
wyżej wymogów.
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KRYTERIA OCENY: 

1. Do kryteriów oceny prac plastycznych w konkursie należą:
- trafność ujęcia tematu,
- jakość (staranność) wykonania,
- oryginalność,
- stopień trudności.

JURY

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

2. W skład Jury wchodzą wszyscy członkowie Rady Osiedla „Kokociniec”.

3. Wszystkie prace plastyczne nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 
Konkursu.

NAGRODY

1. Sześć zwycięskich prac konkursowych, po trzy w każdej kategorii wiekowej, otrzyma w nagrodę 
vouchery do sklepu z edukacyjnymi, logicznymi i rodzinnymi grami planszowymi „MEPEL” w 
Katowicach  lub do sklepu EMPIK oraz zostaną one bezpłatnie umieszczone na stronie internetowej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” oraz w gazecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” pt. „Pod 
wspólnym dachem”. 

2. Nagrodami w Konkursie są vouchery lub karty podarunkowe o wartości:
- za I miejsce – w każdej kategorii – voucher / karta podarunkowa o wartości 150,00 zł  
- za II miejsce – w każdej kategorii – voucher / karta podarunkowa o wartości 100,00 zł 
- za III miejsce – w każdej kategorii – voucher / karta podarunkowa o wartości 50,00 zł 

3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w 
danej kategorii.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 
prasie, mediach i Internecie.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie do dnia 
11.06.2021 r.

6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu
nagrody rzeczowej. 

7. Po przeprowadzeniu obrad Jury zostanie sporządzony protokół przez Sekretarza Rady Osiedla 
„Kokociniec”.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www. smgornik.katowice.pl

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
- jest autorem nadesłanej pracy plastycznej,  
- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy plastycznej, która 
to praca jest pozbawiona jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążona prawami i roszczeniami 
osób trzecich, 
- zgadza się na bezpłatne opublikowanie pracy plastycznej na stronie internetowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik” i w gazecie pt. „Pod wspólnym dachem” po zakończeniu konkursu.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.

4. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace plastyczne oraz zastrzega 
sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego.

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych 
prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych. Podanie danych, które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem jest dobrowolne, lecz 
niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

8. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.  


