Regulamin konkursu
„Kolorowa pisanka”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze
przy ul. L. Różyckiego 19 zwana dalej "Organizatorem".
2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu ”Kolorowa pisanka”, którego celem między innymi
jest:
1) pobudzanie aktywności artystycznej dzieci,
2) rozwijanie zdolności manualnych, kreatywności, pomysłowości i wrażliwości estetycznej
dzieci,
3) kultywowanie tradycji wielkanocnych – zdobienie pisanek.
3. Czas trwania Konkursu oraz datę zgłoszenia, a także datę wręczenia nagród określa Zarząd.
4. Konkurs prowadzony jest na terenie zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
5. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
§ 2.
ADRESACI KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) są osoby niepełnoletnie i osoby dorosłe. Konkurs
podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:
1) I grupa: dzieci od 3 do 6 roku życia,
2) II grupa: dzieci od 7 do 12 roku życia,
3) III grupa: osoby powyżej 18 roku życia.
Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz
posiadająca numer PESEL, która jest członkiem Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub osobą
nie będącą członkiem, która wnosi wpłatę na fundusz społeczny i oświatowo-kulturalny, a która
wypełniła zadanie konkursowe oraz w czasie trwania Konkursu spełniła wszystkie zasady niniejszego
regulaminu. W przypadku prac wykonanych przez osoby niepełnoletnie, kartę zgłoszenia wypełnia
pełnoletni prawny opiekun dziecka spełniający wyżej wymienione wymagania.
2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedno
zgłoszenie przez cały okres trwania konkursu.
4. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego
imienia i nazwiska oraz wizerunku do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz
ogłoszenia zwycięzców. Szczegółowe informacje, patrz § 5.
§ 3.
NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagrody finansowe oraz rzeczowe, a także dyplomy. Ilość oraz wartość
nagród określa każdorazowo Zarząd.
2. Wartość nagrody, w przypadku nagród rzeczowych, stanowi wartość tej nagrody oraz kwota
odpowiadająca wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego.
3. W przypadku nagród pieniężnych pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy.
4. Organizator, jako fundator nagród, odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy, o którym
mowa w ust. 2 i 3.
5. Wyłonieni zwycięzcy będą zobowiązani do dostarczenia danych takich jak: imię i nazwisko, adres
zamieszkania oraz numer dowodu osobistego niezbędne na potrzeby konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody na rzecz Zwycięzcy,
jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie.
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7. W przypadku nieodebrania nagrody, zostanie ona przyznana innej osobie, którą wskaże
organizator, a która spełniła wszystkie wymagania wskazane w Regulaminie.
§ 4.
ZASADY KONKURSU
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1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1) zgłoszenie swojego udziału na formularzu zgłoszeniowym wraz z klauzulą RODO, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu na adres mailowy konkurs@jsmjg.pl lub w siedzibie
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
2) podpisanie swojej pracy na dołączonej kartce w następujący sposób: imię, nazwisko i wiek
uczestnika oraz imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy/e-mail opiekuna, w przypadku osób
niepełnoletnich.
3) dostarczenie pracy pocztą lub osobiście do siedziby JSM ul. Różyckiego 19, 58-506 Jelenia Góra
z dopiskiem konkurs na „Kolorową pisankę”.
2. Wymagania konkursowe:
1) kartka w dowolnym formacie papier tekturowy, wydmuszka lub innego rodzaju tworzywo
w kształcie jaja,
2) technika dowolna (ołówek, kredka, farby, flamastry, pastele, wyklejanki itp.)
3) tematyka: pisanka
4) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę
W ramach akcji promocyjnej, organizator zamieści na swojej oficjalnej stronie internetowej, profilu
portalu społecznościowego Facebook oraz na klatkach schodowych budynków mieszkalnych
komunikat wraz z zadaniem konkursowym.
Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach wiekowych, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego
regulaminu.
Komisja konkursowa, która zostanie powołana na podstawie uchwały Zarządu z pośród pracowników
JSM i przedstawicieli Rady Nadzorczej JSM, wyłoni zwycięzców konkursu.
Przy wyborze będą brane pod uwagę:
1) ogólne wrażenie estetyczne
w skali od 1 – 5,
2) pomysłowość
w skali od 1 – 5,
3) stopień trudności oraz użyte materiały
w skali od 1 – 5,
4) tradycja, połączona z oryginalnością
w skali od 1 - 5.
Komisja konkursowa przyznaje oceny w powyżej skali i wybiera spośród ocenianych prac te najwyżej
ocenione.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac nie spełniających warunków
konkursu. Własność nadesłanych prac przechodzi na organizatora konkursu.
Ogłoszenie wyników zostanie ogłoszone na stronie internetowej JSM, w Biurze Obsługi
Mieszkańców JSM przy ul. L. Różyckiego oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook
Spółdzielni.
Osoby wygrane i wyróżnione zostaną poinformowane o terminie wręczenia dyplomów i nagród
poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy udostępniony w formularzu zgłoszeniowym.
§ 5.
DANE OSOBOWE

Akceptacja regulaminu i zapoznanie z klauzulą informacyjną RODO wiąże się wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych opiekuna a w szczególności dziecka, jego wizerunku i innych danych
podanych w formularzu zgłoszeniowym. Autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu zgodnie z rozporządzeniem o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO), w tym na: publikowanie i wykorzystanie materiałów
fotograficznych i filmowych dotyczących wykonawców, ich prac, powstałych w trakcie trwania konkursu
i przy rozdaniu nagród (w szczególności wizerunku dziecka i opiekuna), które daje możliwość
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wykorzystania ich w gazecie „Za Bobrem”, stronie internetowej JSM - www.jsmjg.pl, na profilu
Facebook'a, na kanale YouTube w filmie pamiątkowym itp. związanych z konkursem i prowadzoną
działalnością Spółdzielni.
Jednocześnie informujemy, iż macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzielona
administratorowi lub jednemu z nich, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie akceptacji regulaminu i klauzuli informacyjnej RODO.
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§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie JSM oraz na oficjalnej stronie internetowej
www.jsmjg.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników
Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
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