
                                                                   

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI I ICH RODZIN 

”Zostań w domu – na wesoło” 
§ 1 

Cele Konkursu 

  

Celem konkursu jest: 

1. Zaprezentowanie własnych sposobów na spędzenie czasu w domu wspólnie               
z rodziną w dobie pandemii koronawirusa. 

2. Zachęcanie i mobilizowanie do pozostawania w domu w czasie „narodowej 
kwarantanny”. 

3. Propagowanie form aktywnego i wesołego spędzania czasu w domu. 
4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 
5. Rozwój wrażliwości i integracja rodziny. 

 § 2 

Organizatorzy Konkursu 

 Organizatorami Konkursu są :  

1. Pilskie TBS Spółka z o.o. 
2. Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile 
3. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Spółka z o.o. 
4. Gwda Spółka z o.o.  

  

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs dedykowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej wraz z udziałem wspólnie 
zamieszkujących ch rodzin.  

2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, za wyjątkiem 
komputerowej. 

3. Format prac plastycznych jest A3 lub większe. 
4. Prace po sporządzeniu należy sfotografować i w formacie JPG przesłać na adres: 

tbs.pila@interia.pl .   



                                                                   
 

5. Do przesłanej pracy należy dołączyć max. 3 zdjęcia ukazujące kulisy tworzenia na 
wesoło pracy. 

6. Prace należy nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2020 roku. 
7. Praca plastyczna winna być opisana w załączniku imieniem i nazwiskiem oaz 

wiekiem dziecka sporządzającego pracę z udziałem rodziny.  
8. Praca – przesłany plik -winna być opatrzona tytułem „KONKURS – „Zostań w domu 

– na wesoło”. 
9. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

10. Uczestnik udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji uprawniającej Organizatorów 
do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych               
z przesłanych prac i zdjęć. 

11. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
12. Uczestnik oświadcza, że Jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących 

udział w przygotowaniu pracy na uczestnictwo w konkursie oraz publikacje. 
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać 
skierowane pod adresem Organizatorów konkursu przejmuje na siebie Uczestnik 
konkursu. 

13. Ze strony Organizatorów – z załącznika do Regulaminu - należy pobrać, wypełnić 
oraz dołączyć w formie elektronicznej (zdjęcie) do nadesłanej pracy formularz 
zgłoszeniowy. 

     § 4 
          Ocena prac 

 

1. Oceny zgłoszonych prac dokona Jury składające się z członków reprezentującego 
Organizatorów konkursu po jednym przedstawicielu. 

2. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

§ 5 
 Nagrody 

1. Organizatorzy nagrodzą atrakcyjnymi nagrodami : 

- NAGRODA ZA I MIEJSCE   - gra komputerowa, 

- NAGRODA ZA II MIEJSCE  - tablet, 

- NAGRODA ZA KOLEJNE MIEJSCA - 30 GIER PLANSZOWYCH. 

 



                                                                   
 

2. Prace laureatów zostaną opublikowane na strona galerii internetowej Organizatorów, wyróżnione 
w mediach. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie drogą e-mailową. 

 

 

 

Zatwierdzony przez Organizatorów Konkursu 

 

 

 

 

Piła, 03.04.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu plastycznego  

„Zostań w domu – na wesoło” 
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

1. Zgłaszam do konkursu jw. Pracę sporządzoną przeze mnie wraz z rodziną. 

2. Oświadczam, że : 

 Akceptuje niniejszy regulamin 
 Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi 
zmianami 

 Jestem autorem pracy oraz posiadam zgodę osób biorących udział w przygotowaniu 
pracy na uczestnictwo w konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie 
roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane pod adresem 
Organizatorów konkursu przejmuje na siebie Uczestnik konkursu. 

 Udzielam Organizatorom nieodpłatnej licencji uprawniającej Organizatorów do 
korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych                     
z przesłanych prac i zdjęć. 

 

 

 

UCZESTNIK KONKURSU  

IMIĘ  I  NAZWISKO  : ………………………………….. 

WIEK    : ………………………………….. 

PODPIS   : ………………………………….. 

DATA    : …………………………………. 


