Regulamin konkursu plastycznego pt. “Barwy jesieni na moim osiedlu”
Organizator: Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”
1. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę wykonaną w płaskiej technice
malarskiej (tempera, akwarela, pastel ). Format prac – A3.
2. Każda praca powinna być opisana – imię i nazwisko, wiek, dokładny adres
zamieszkania, adres i nr szkoły.
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 7 – 10 lat, od 11 – 14 lat.
4. Termin składania prac upływa z dniem 19 października 2018r.
5. Prace należy składać w siedzibie Klubu Spółdzielczego przy ul. Broniewskiego 3, od
poniedziałku do piątku w godz. 12.00 do 18.00.
2. Nagrody
1. Jury przyzna następujące nagrody:
I miejsce – podobrazie malarskie, sztaluga plenerowa, album o sztuce
II miejsce – farby olejne, album o sztuce
III miejsce – zestaw pędzli, farby akrylowe
2. Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny sztuki, nagrody
przyznane w Konkursie, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, są
zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
3. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody, o czym pisemnie powiadomi
Organizatora w terminie 3 dni od jej przyznania.
4. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych nagród.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn
leżących po stronie uczestników.
6. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.
3. Jury Konkursu
Przewodnicząca – Jadwiga Wosik – artysta plastyk
Członkowie jury – artysta plastyk Dagmara Jakubowska- Kaffka, artysta plastyk
Barbara Anna Wierzbicka, Paweł Klimek – Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych.
7.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy nadsyłający prace w ramach Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnik
wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w
formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2135) przez administratora danych osobowych w
celu realizacji Konkursu w szczególności w celu zebrania zgłoszeń, przesyłania
informacji o konkursie, wydania nagród oraz opublikowania danych laureata w
mediach, na stronie internetowej i facebooku Organizatora.
2. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do danych i prawie
ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych CSM
„Nasza Praca” (42-200 Częstochowa, ul. Okólna 113a). Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą
udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem gdy będzie to niezbędne do realizacji

3.
4.

5.
6.

7.
8.

konkursu (np. zlecenie firmie drukarskiej stworzenia imiennych dyplomów). Żądanie
usunięcia danych osobowych, w zależności od etapu, prowadzi w szczególności do
niemożliwości uczestnictwa w konkursie.
Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
Nadesłanie pracy na Konkurs oznacza zgodę na bezpłatne i bezterminowe
wykorzystywanie jej w dowolny sposób przez Organizatora Konkursu, np. na
publikację i prezentację pracy w formie druku oraz w internecie, telewizji. Praca
opublikowana zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora
Konkursu o tym, iż utwór jest naszym dziełem.
W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami
w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób
trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do
Uczestnika Konkursu, który nadesłał prace z naruszeniem postanowień niniejszego
regulaminu.
W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej i w wersji papierowej
w siedzibie Organizatora.

