REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI „MOJE OSIEDLE”

I. DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu („Regulamin”) ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Komisja: oznacza Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli
Organizatora;
2. Konkurs: oznacza konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą „Moje Osiedle”
prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
3. Nagroda: oznacza kupon na dwa bezpłatne bilety do Teatru Rampa na spektakl
„Babcia mówi pa, pa” oraz nagroda pocieszenia – gadżety dla dzieci;
4. Portal Facebook: oznacza portal Facebook Organizatora;
5. Organizator: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” z siedzibą w
Warszawie przy ul. Białostockiej 11, 03 – 748 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000093107, REGON 000491788, NIP 525-000-64-66;
6. Strona
Internetowa:
oznacza
serwis
internetowy
https://www.rsmpraga.pl/, należący do Organizatora;

pod

adresem

7. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt III.2 poniżej.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Moje osiedle”.
2. Organizatorem Konkursu jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” z
siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 11, 03-748 Warszawa.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23 kwietnia 2018 r. – 10 maja 2018 r.

III. CEL I UCZESTNICY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej
osiedla, w którym zamieszkują.
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2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 4-12 lat, zamieszkujący w zasobach
mieszkaniowych RSM „Praga”.
3. Każdy Uczestnik, ze względu na to, że nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnej, musi być reprezentowany przez opiekuna prawnego/przedstawiciela
ustawowego.
IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na Stronie Internetowej i na portalu Facebook
Organizatora Konkursu.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.
4. Prace mogą być wykonane techniką dowolną (np. malarstwo, rysunek, grafika,
wydzieranka, wycinanka, kolaż, techniki własne).
5. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:





Imię i nazwisko
Wiek
Telefon kontaktowy
Imię i nazwisko opiekuna

6. Jeden Uczestnik może wykonać tylko 1 pracę.
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich
danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).
9. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1.

Prace na Konkurs należy przysyłać na adres RSM „Praga” ul. Białostocka 11, 03-748
Warszawa z dopiskiem Konkurs „Moje Osiedle” do dnia 10 maja 2018 r.
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2.

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje pięcioosobowa Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora, składająca się z przedstawicieli Organizatora.

3.

Komisja Konkursowa została powołana na cały czas trwania Konkursu i będzie
podejmować decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym.

4.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:




5.

umiejętność doboru tematu pracy,
jakość wykonania,
oryginalność i kreatywność.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Wyniki zostaną ogłoszone 14 maja 2018 r.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej RSM „Praga” i na
portalu Facebook.
3. Nagrody zostaną wydane Laureatom w siedzibie RSM „Praga” przez pracownika
Organizatora do dnia 18 maja 2018 r.
4. W celu weryfikacji Uczestnika i wydania mu Nagrody, Uczestnik Konkursu jest
zobowiązany do podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania.

VII. NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie stanowi – 5 kuponów na dwa bezpłatne bilety do Teatru Rampa
na spektakl „Babcia mówi pa, pa” oraz 5 nagród pocieszenia – w postaci gadżetów.
2. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę ani wypłaty jej ekwiwalentu w
formie pieniężnej.
3. Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i
warunki prowadzenia Konkursu.
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2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i
wykorzystania na cele promocyjne prac konkursowych.
3. Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Białostocka 11,
03-748 Warszawa) oraz na stronie internetowej www.rsmpraga.pl.
4. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu i opiekunów jest
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”. Dane Uczestników Konkursu będą
przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu,
to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy
Konkursu - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Zwycięzców Konkursu może prowadzić do
odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
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