
 
Regulamin konkursu plastycznego 

„Mój projekt psiej wioski” 
organizowanego  na terenie Centrum Handlowego Galeria Sanowa w Przemyślu 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU  
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mój projekt psiej wioski” jest SAN DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 

42, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256399, NIP 687-184-0321, REGON 
180116680 („Organizator”). 

 
II. CELE KONKURSU 
1. Rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności i inwencji twórczej u dzieci. 
2. Promowanie idei opieki nad bezdomnymi zwierzętami wśród dzieci. 
 
III. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5 – 12 lat. 
2. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną przy wykorzystaniu dowolnej techniki  plastycznej  

na papierze w formacie A4 (praca płaska). 
1. Uczestnik ma za zadanie wykonać pracę w specjalnie wydzielonej strefie  w Galerii Sanowej  przy ul. Brudzewskiego 1  

w Przemyślu w dniu 11 sierpnia 2018 r . w godzinach trwania akcji „Zaadoptuj przyjaciela”, tj. 11.00 – 15.30. 

2. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne materiały plastyczne: kredki, mazaki, kolorowe papiery, bibułę, bloki, 

nożyczki, kleje. Uczestnik konkursu może korzystać z własnych materiałów plastycznych. 

3. Do Konkursu można zgłaszać tylko prace konkursowe przygotowane samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Prace należy zgłosić do godziny 15.30 do osoby obsługującej stoisko 

konkursowe. 

5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem 

innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. 

6. Prace konkursowe należy zgłaszać wraz z wypełnioną „Kartą zgłoszenia uczestnika” stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. Kartę można pobrać na stronie internetowej www.galeriasanowa.pl lub odebrać osobiście przy 

stoisku konkursowym w Galerii. Prace złożone bez wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia uczestnika nie będą 

podlegały ocenie konkursowej.   

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi. 

8. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

9. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez rodziców / opiekunów prawnych Uczestnika zgody 
na: a) nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie prac konkursowych, w materiałach promocyjnych związanych 
z Konkursem, w prezentacjach pokonkursowych umieszczanych na stronie internetowej i na profilu facebook Galerii 
Sanowa oraz w innych formach utrwaleń; b) nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystanie wizerunku Uczestnika 
w postaci utrwalonej na zdjęciach lub nagraniach video, wykonanych podczas Konkursu, poprzez umieszczenie zdjęć lub 
nagrań video na stronie internetowej oraz na profilu facebook Galerii Sanowa, w celu prezentacji wyników Konkursu  
i promocji Konkursu. 

 
III. OCENA PRAC, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY  
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, złożona z przedstawiciela 

galerii Sanowej oraz przedstawicieli Centrum Adopcyjnego  Lecznicy "Ada" 

2. Komisja konkursowa, przyznając nagrody i wybierając laureatów, weźmie pod uwagę następujące kryteria:  oryginalność 

pracy konkursowej , samodzielność, pomysłowość, kreatywne podejście do tematu. 

3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie wśród Uczestników 3 Laureatów w trzech 

kategoriach wiekowych: 

a) kategoria I : 5 – 6 lat 

b) kategoria II : 7 – 9 lat 

c) kategoria III : 10 – 12 lat 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.   

http://www.galeriasanowa.pl/


 
5.  Organizator przyzna każdemu z 9 Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową nagrody. W każdej grupie 

wiekowej zostanie wyłonionych 3 laureatów wśród których przyznane zostaną odpowiednio:  

a) laureat I miejsca otrzyma kartę podarunkową o łącznej wartości 100 zł do salonu SMYK 

b) laureat II miejsca otrzyma kartę podarunkową o wartości 50 zł do salonu SMYK 

c) laureat III miejsca otrzyma podwójne zaproszenie do kina HELIOS  

6. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

7. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi podczas finału akcji „Zaadoptuj przyjaciela”, tj. w dniu 11.08.2018 ok. godz. 16.00. 

8. Organizator oświadcza, że łączna wartość nagród dla laureatów w Konkursie nie przekracza kwoty 760 zł brutto,  
a Konkurs jest organizowany z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 pkt 1 ppkt 68 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, i tym samym nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od wygranych w konkursach. 

 

IV. DANE OSOBOWE  
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

2. Dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe 
Uczestników: imię i nazwisko Uczestnika, wiek Uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika, 
numer telefonu, a w przypadku laureatów także wizerunek na warunkach określonych w pkt II.9. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  przenoszenia 
danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych osobowych uniemożliwia 
wzięcie udziału w Konkursie i odbiór nagrody.  

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres wymagany 
przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 

z późn. zm.)  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zastrzega sobie prawo 

zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Organizatora Konkursu.   

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje 
odwołanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego pt’ Mój projekt psiej wioski” w Galerii Sanowa w 2018 r. 
 
Prosimy o wypełnienie formularza,  akceptację poniższych warunków konkursu plastycznego, podpisanie 
oświadczenia oraz dołączenie podpisanego dokumentu do pracy konkursowej uczestnika: 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
konkursu plastycznego pt. „Mój projekt psiej wioski” 

 
Dane uczestnika Konkursu: 

Imię          

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

Nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wiek 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica, prawnego opiekuna): 

Imię          

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

Nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO/ RODZICA 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 
 
1. Jestem rodzicem / opiekunem prawnym Uczestnika. 
 
2. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu plastycznego pt. „Mój projekt psiej wioski” organizowanego 

w centrum handlowym Galeria Sanowa w Przemyślu i akceptuję go. 
 

 
............................................................................................................................ 

(miejscowość i data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


