
REGULAMIN KONKURSU 

1.Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „MARCEL”.  

2.Konkurs rozpoczyna się 14 marca 2022 r. i trwać będzie do 12 kwietnia 2022 r.  

3.Temat prac konkursowych brzmi: „Wielkanoc”. 

4.W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe mieszkające w zasobach SM 
„MARCEL”. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na kategorie wiekowe:  

a) do 13 lat  

b) 13-18 lat 

c) 18+ 

5. Celem konkursu jest: 

-propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, 

- stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 
zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób wielkanocnych, 

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej, 

- powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości 
estetycznej, 

- stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 

 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.  

6.Warunki udziału w konkursie: 

- wykonanie stroika, kartki lub innej pracy plastycznej o dowolnej wielkości i kształcie 
związanej z tematyką wielkanocną, 

- możliwość zastosowania dowolnych technik, 

- preferowane użycie materiałów naturalnych takich jak : sznurek, suszone kwiaty, owoce, 
różnego rodzaju ziarna, własnoręcznie wykonane kwiaty, 

- prace muszą być wykonane indywidualnie (prace wykonane grupowo nie będą podlegać 
ocenie), 

- do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającą następujące informacje:  imię i 
nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy, 

- pracę należy dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2022 r. do Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” 
w Radlinie. 

Do wykonanej pracy należy dołączyć Oświadczenia uczestnika (wzór do pobrania na stronie 
internetowej Spółdzielni).  



7.Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Spółdzielni (nie będą zwracane).   

8.Prace oceniać będzie i wyłoni zwycięzców Komisja powołana przez Organizatora. Przebieg 
pracy Komisji będzie niejawny i ma na celu ochronę danych osobowych uczestników i ich 
opiekunów prawnych.  

9.Komisja konkursowa będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, nie ujęte niniejszym 
regulaminem. Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.  

10.Uczestnik konkursu zgadza się na wszelką formę nieodpłatnej publikacji, wykorzystanie i 
rozpowszechnianie zgłoszonej pracy konkursowej celem promocji, ogłoszenia wyników i listy 
laureatów konkursu.  

11.Organizator konkursu jest jednocześnie administratorem gromadzonych danych 
osobowych. Dane osobowe pozyskane przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia 
konkursu, w szczególności wizerunek uczestnika, dane kontaktowe oraz imię, nazwisko i wiek, 
będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych.  

12.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w trakcie jego trwania w 
przypadku okoliczności uniemożliwiających jego przeprowadzenie. 

 


