
 
Regulamin Konkursu plastycznego 

„MOJE OSIEDLE – tutaj mieszkam, bawię się i uczę” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą „MOJE OSIEDLE – tutaj mieszkam, bawię się 

i uczę” jest Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

3. Konkurs trwa od 26 maja do 08 czerwca 2020r. do godz. 15:00 (ostateczny termin składania 

prac). Prace konkursowe należy wrzucać do skrzynek umieszczonych przy siedzibach 

Administracji: 

 

Administracja Nr 1 (Szombierki Południe) 

41-907 Bytom, ul. Orzegowska 40 

Administracja Nr 2 (Szombierki Północ) 

41-907 Bytom, ul. Mazurska 3 

Administracja Nr 3 (Os. Arki Bożka) 

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 57 

Administracja Nr 4 (Śródmieście) 

41-902 Bytom, pl. Wojska Polskiego 9 

Administracja Nr 5 (Przy Kopalni) 

41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 10 

 

4. Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnych oraz szkół podstawowych, 

zamieszkałych na terenie zasobów Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6. Prace konkursowe muszą być wykonywane indywidualnie.  

7. Złożone prace przechodzą na własność organizatora. 

8. Do prac konkursowych należy dołączyć „Oświadczenie Uczestnika Konkursu” stanowiące 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym należy uzupełnić następujące dane:  

⎯ imię, nazwisko, wiek autora,  

⎯ imię i nazwisko oraz kontakt telefoniczny do rodzica/opiekuna prawnego  

oraz „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika”, stanowiącą Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

9. Prace konkursowe powinny zawierać opis: imię, wiek autora, zamieszczony w prawym dolnym 

rogu pracy. 

10. W Konkursie nie obowiązują ograniczenia dotyczące techniki i zastosowanych materiałów.  

Dozwolone jest stosowanie różnorakich technik plastycznych. Maksymalny format pracy to A4 

(210 x 297 mm). Dopuszczalne są wyłącznie prace 2D. 

11. Zgłoszenie i dostarczenie prac na konkurs jest jednoznacznie traktowane jako wyrażenie zgody 

na eksponowanie prac w galerii profilu Facebook Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 

publikowanie ich na wernisażu w Spółdzielczych Klubach „Relaks” i „Sezam”. 



 
II. Cele konkursu 

1. Przedstawienie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (infrastruktura osiedlowa – place 

zabaw, tereny/obiekty sportowo-rekreacyjne) jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży, 

wpływającego na ich rozwój społeczny, kulturalny i sportowy. 

2. Pobudzanie i rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej u dzieci i młodzieży. 

3. Propagowanie kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego u dzieci i młodzieży. 

III. Kryteria oceny 

1. Prace konkursowe oceniane będą poprzez głosowanie na profilu Facebook Bytomskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej – w galerii zostaną umieszczone wszystkie prace, na które będzie 

można oddać głos poprzez „lajka”. Ocena prac odbywać się będzie w dniach 10-19 czerwca 

2020r., do godziny 13:00. 

2. Ogłoszenie wyników odbędzie się za pośrednictwem profilu Facebook w dniu 22 czerwca o 

godzinie 12:00. 

3. Rysunki sprzeczne z założoną tematyką nie biorą udziału w konkursie – w szczególności 

wszelkie wulgaryzmy oraz treści obraźliwe. W przypadku takich prac zostają one 

automatycznie zdyskwalifikowane oraz usunięte. 

4. Wernisaż prac konkursowych odbędzie się po zakończeniu pandemii, o czym poinformujemy 

na profilu Facebook. 

IV. Przewidziane nagrody 

1. Przewidziane są trzy nagrody: 

⎯ I miejsce – karta prezentowa Empik o wartości 500 zł. 

⎯ II miejsce – karta prezentowa Empik o wartości 300 zł. 

⎯ III miejsce – karta prezentowa Empik o wartości 200 zł. 

2. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość rozszerzenia lub zmiany puli nagród. 

 

 

 

 

Organizator: 

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 

Miejsce: 

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Ul. Kolejowa 1a 

41-902 Bytom 

info@bsm.bytom.pl 

mailto:info@bsm.bytom.pl

