
                                        
 

Regulamin konkursu plastycznego  
„Moja Spółdzielnia” 

 
 
 
 

§ 1 
1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym pod nazwą 

”Moja Spółdzielnia”, zwanym dalej „Konkursem”, w tym kryteria oceny prac konkursowych 
i warunki nagradzania zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Oświata-Ochota” ul. Karola 
Bohdanowicza 7; 02-127 Warszawa   

3. Celem konkursu plastycznego jest promowanie idei spółdzielczości mieszkaniowej oraz 
rozwijanie aktywności twórczej dzieci. 

4. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Trzydziestolecia Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Oświata – Ochota” objętych Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego 
Warszawy. 

 
§ 2 

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci zamieszkujące w zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach 
wiekowych: 
1) grupa 1 – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej; 
2) grupa 2 – uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej. 

 
§ 3 

1. Tematem prac konkursowych jest plakat poświęcony promowaniu walorów zamieszkiwania 
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”. 

2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

1) temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów 
dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”, z zachowaniem szacunku dla 
tematyki Konkursu; 

2) rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 (210 mm x 297 mm) 
lub A3 (297 x 420 mm); 

3) forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, ołówek, węgiel, 
wyklejanki bądź połączenie tych technik; 

4) praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora. 
3. Prace nie mogą naruszać praw autorskich ani praw osób trzecich. 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału prace prezentowane w innych konkursach 

plastycznych, wystawach, itp. 
5. Każda praca konkursowa winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 4 
1. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem sekretariatu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” w Warszawie . 



2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna 
prawnego, udzieloną na karcie zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu.  

3. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 
dobrowolne.  

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  
5. Prace konkursowe należy przesyłać lub złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. na 

adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata-Ochota”, ul. Karola Bohdanowicza 7 , 02-127  
Warszawa. 
 

§ 5 
1. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 3, nadesłane lub 

dostarczone w terminie określonym w § 4 ust. 5.  
2. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się 

znaleźć dopiski: Praca na konkurs „Moja Spółdzielnia”. 
3. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską 

o zachowaniu terminu określonego w § 4 ust. 5 decyduje data stempla pocztowego lub data 
doręczenia przez kuriera. 

4. Do pracy konkursowej winno być załączone oświadczenie podpisane przez przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego uczestnika, którego treść zawiera załącznik nr 3 
do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 6 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 
2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. 
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac 

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. 
4. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji. 
5. Decyzja Komisji, co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 
 

§ 7 
1. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę: 

1) zgodność pracy z tematyką Konkursu; 
2) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu; 
3) sposób ujęcia tematu; 
4) walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie 
Komisji. 

 
§ 8 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac, a także uroczystość 
wręczenia nagród i otwarcia wystawy nagrodzonych prac odbędzie się 24 marca  2020 r. 
w miejscu wyznaczonym przez Organizatora z udziałem członków Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”. 

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Organizatora.  

3. Zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród Organizator przekaże autorom zwycięskich 
prac konkursowych do 10 marca  2020 r. 

4. Laureaci  w obu kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez 
Organizatora. 

5. Przewidywane są również wyróżnienia w obu kategoriach w postaci upominków. 
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie przewiduje 

się możliwości wypłacenia równowartości nagrody. 
 



§ 9 
1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia 

nagród i wyróżnień. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania wszystkich prac biorących udział 

w konkursie. 
 

§ 10 
1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację 

(prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej 
uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji , w której nieruchomości mieszka, 
w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

2. Niedostarczenie bądź odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie 
skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.  

 
§ 11 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą 
w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie 
internetowej Organizatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do Regulaminu: 
1) załącznik nr 1 – wzór metryczki pracy konkursowej; 
2) załącznik nr 2 – karta zgłoszeniowa; 
3) załącznik nr 3 – oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. 
 

  



załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu plastycznego  

„Moja Spółdzielnia ” 

 
 
 
 
 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ 
 
 
 
 
1) tytuł pracy:  

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

 
2) imię i nazwisko autora  :  

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

 
3) pełny adres zamieszkania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”:  

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

4) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego: 
 
 
 ……………………………………………………………………………………………………..... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu plastycznego  

„Moja Spółdzielnia ” 
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

 
Niniejszym zgłaszam pracę do udziału w Konkursie plastycznym „Moja Spółdzielnia ”: 
 
1) tytuł pracy:  

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

 
2) imię i nazwisko autora, wiek  i klasa:  

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

 
3) pełna nazwa i adres szkoły:  

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

 
4)pełny adres zamieszkania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Potwierdzam, że jestem jej wyłącznym autorem zgłaszanej pracy. Oświadczam, że znam 
i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu. 
 
 
 
 
 

 ......................................................... 
czytelny podpis autora 

 
 

…....................................................... 
podpis przedstawiciela ustawowego  
lub opiekuna prawnego autora  

 
 
 
 

  



załącznik nr 3 
do Regulaminu konkursu plastycznego  

„Moja Spółdzielnia ” 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH  
ORAZ O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
 
 
Ja niżej podpisany/a …………………………………............................. jako przedstawiciel 

ustawowy dziecka (opiekun prawny dziecka) ……………….………………………………….…, 

które jest autorem pracy konkursowej pod tytułem ………………………….……………………., 

zwanej dalej „utworem”, zgłoszonego do konkursu plastycznego ”Moja Spółdzielnia”, 

organizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświata-Ochota” ul. Bohdanowicza 7       

02-127 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”, oświadczam, że: 

1) autorowi utworu przysługują nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie 
prawa majątkowe do niego wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego; 

2) nieodpłatnie przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, w zakresie 
nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich, które obejmuje prawo do 
nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie 
na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia 
przez Organizatora dodatkowych opłat, na następujących polach eksploatacji: 
a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych, 
c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 

 
Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych uczestnika konkursu 
zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz publikację jego danych osobowych w postaci imienia i 
nazwiska oraz wizerunku w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców 
i  wręczenia nagród, na stronie internetowej Organizatora, a także we wszelkich materiałach 
informacyjnych i promocyjnych dotyczących tego konkursu. 
 
 
 
 
 
 

…........................................................................................................ 
data i podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego autora  

  



 


