REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pod nazwą: „MOJA ZIEMIA - MÓJ DOM”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
plastycznym „Moja Ziemia - mój Dom” (zwanym dalej: KONKURS).
2. Organizatorem Konkursu jest firma KAREVA Justyna Suduł 14-200 Iława ul. Grunwaldzka 13, NIP:
956-219-54-04 (zwanym dalej: ORGANIZATOREM), działająca na zlecenie Centrum Handlowego
Echo, którego właścicielem jest EPP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 22 (Q22),
kod pocztowy 00-133 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000541969, o kapitale zakładowym 115 850,00 złotych, NIP 7010463225, REGON 360749590.
§ 2 Cele konkursu
Celami Konkursu są:
1. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci.
2. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia.
3. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
§ 3 Zasady konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest stworzenie dowolną techniką plastyczną pracy pt. „Moja Ziemia
- mój Dom” (zwana dalej: PRACĄ).
3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich pracę wybranymi przez
siebie technikami plastycznymi (rysunek kredką, ołówkiem, węglem; malarstwo farbami akwarelowymi,
plakatowymi, akrylowymi, tuszem; kolaż, grafika, techniki mieszane). Konkurs nie obejmuje prac
przestrzennych.
4. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone wcześniej w innym
konkursie.
6. Prace należy podpisać na odwrocie według standardów obowiązujących w danej placówce,
umożliwiających Opiekunom identyfikację Autora.
Podpis powinien ponadto zawierać nazwę
oraz dane kontaktowe (nr telefonu i adres e-mail) placówki, do której uczęszcza Autor.
Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem Konkursu.
7. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
8. Administratorem zebranych danych osobowych będzie firma KAREVA Justyna Suduł 14-200 Iława ul.
Grunwaldzka 13, NIP: 956-219-54-04.
9. Uczestnik Konkursu oraz jego opiekun / przedstawiciel ustawowy, przekazując pracę, oświadczają,
że uczestnikowi przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do przekazanej pracy.
10. Udział w Konkursie oznacza nieodpłatne przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi,
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 1994r., Nr 24, poz. 83). 12. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom,
ani placówkom.
11. Termin wykonania i dostarczenia prac upływa 10.04.2022.

12. Spośród dostarczonych prac Organizator do dnia 15.04.2022 wyłoni laureatów konkursu oraz prace
lub elementy prac, które zostaną powielone na grafikach promujących Akcję „Moja ziemia - mój dom” ,
odbywającą się w dniach 19-25.04.2022 w Galerii Echo oraz na gadżetach (kubkach, poduszkach)
rozdawanych klientom Galerii Echo podczas Akcji Prosprzedażowej w dniu 23.04.2022.
13. Opiekunowie Autorów, których prace lub elementy prac zostaną wyłonione przez Organizatorów,
zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.
14. Autorzy wyłonionych prac są zobowiązani dostarczyć w wersji elektronicznej wypełnione i podpisane
przez opiekuna Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu „Moja Ziemia - mój
Dom” według wzoru dostarczonego przez Organizatora.
15. W celu rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli
Organizatora oraz Centrum Handlowego Galeria Echo. Jurorzy oceniając zgłoszone prace będą brali pod
uwagę: jakość wykonanych prac, oryginalność, kompozycję, walory artystyczne i estetyczne, dobór
materiałów, wyobraźnię twórczą.
§ 4 Harmonogram konkursu
28.03-10.04.2022 - czas na zgłoszenie placówki do udziału w konkursie oraz wykonanie prac
11.04.2022 - odbiór przez Organizatora konkursowych prac z placówek, które zgłosiły udział w konkursie
11-15.04.2022 - obrady Jury i wyłonienie Laureatów
19-25.04.2022 - wystawa wybranych prac w Galerii Echo
23.04.2022 - Akcja Prosprzedażowa, w ramach której rozdawane będą gadżety z nadrukowanymi pracami
lub elementami prac konkursowych
25.04.2022 - wręczenie Nagród (o godzinie wręczenia nagród Laureaci zostaną poinformowani
telefonicznie lub drogą mailową) w kontakcie bezpośrednim)
§ 5 Nagrody
Nagrodami w Konkursie są:
I. Nagroda Główna (2 sztuki) - voucher o wartości 200 zł brutto do wykorzystania w sklepie
Smyk na terenie Galerii Echo
II. Nasiona roślin miododajnych (200 sztuk)
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu
i wyrażeniem zgody przez uczestnika (jego przedstawiciela ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie
przez organizatorów w dowolny sposób w celach działań promocyjnych bądź statutowych.
2. Uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi), których prace zostaną wyłonione
przez Organizatorów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – załącznik nr 2.
3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
5. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające
przeprowadzenie Konkursu.
7. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj.: 28.04.2022.

