
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Historia Klimontowa widziana oczami dziecka” 

 

I. Cel i motyw konkursu 

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej 

uczniów Szkoły Podstawowe nr 25 w Sosnowcu im. Juliusza Słowackiego. Tematem pracy jest 

"Historia Klimontowa widziana oczami dziecka". Motywem przewodnim jest Dwór rodziny 

Siemieńskich, w którym w latach 1846-1870 mieszkała Wanda Malczewska (aktualna siedziba  

NZOZ Przychodnia). 

 

II. Organizator 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gwiezdnej 1e. 

 

III. Uczestnictwo i zasady konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Sosnowcu im. 

Juliusza Słowackiego przy ul. Krasickiego 1. 

2. Każdy z autorów może dostarczyć jedną pracę plastyczną wykonaną w dowolnej technice 

(farby, kredki, pastele itp.) w formacie A-4 lub A-3. 

3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie. 

4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie 

• tytuł pracy  konkursowej tj. „Historia Klimontowa widziana oczami dziecka” 

• dane personalne autora (imię i nazwisko, wiek dziecka) 

• dane personalne opiekuna prawnego (imię i nazwisko). 

5. Prace opisane z przodu nie będą oceniane. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie pisemnego: 

a) zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail i złożenie go 

osobiście w n/w punktach: 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu przy ul. Gwiezdnej 1e, 

• Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu – bezpośrednio                 u 

wychowawcy klasy 

 b) oświadczenia ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie 

Do wypełnionych dokumentów należy dołączyć pracę konkursową. 

7. Zgłoszenia można składać do 15.11.2022 r. 

8. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu prace plastyczne do  25.11.2022 r. 



na podstawie dostarczonych rysunków. Organizatorzy nie przewidują upoważniania 

kogokolwiek do odwiedzania w ich imieniu uczestników w ich mieszkaniach. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły 

(www.sp25.sosnowiec.pl/rozne-kon-konkursy.html) w dniu 30.11.2022 r. 

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody opiekuna prawnego 

dziecka na nieodpłatne przeniesienie autorskiego prawa majątkowego do wykonanej pracy 

na Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik” w Sosnowcu na wszystkich, w tym 

na następujących polach eksploatacji: 

• w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania pracy konkursowej - 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską (np. biuletyn 

informacyjny, kalendarz, reklama), zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono; 

• wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

• w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony powyżej - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. na stronie internetowej, 

Facebook), a także udostępnienie jej w materiałach prasowych zamawianych 

lub wydawanych przez Spółdzielnię (np. biuletyn informacyjny, kalendarz, reklama); 

• w zakresie utrwalenia całości pracy lub jej części w postaci muralu, który ma powstać na 

ścianie szczytowej elewacji budynku przy ul. Zapolskiej 6 w Sosnowcu, 

• tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych 

zmian w pracy konkursowej. 

11. W przypadku otrzymania nagrody zgłaszający wyrażają zgodę na publikację swojego 

 imienia i nazwiska oraz niepełnoletniego uczestnika konkursu imienia, nazwiska i wieku 

 w materiałach dotyczących konkursu. Szczegółowe dane adresowe uczestników nie będą 

 publikowane. 

12. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

13. Oficjalne wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się w Klubie „Bakcyl” 

działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 

Koszalińskiej 25. 

 

IV. Komisja Konkursowa 

Komisję konkursową powołują organizatorzy. 

 



V. Nagrody 

Spośród zgłoszonych do konkursu prac plastycznych Komisja przyzna 3 równorzędne nmagrody dla 

3 wyróżnionych autorów w postaci: 

• smartwatch 

• wejściówki do parku trampolin 

Komisja nie musi przyznawać wszystkich przewidzianych nagród. 

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody pocieszenia, a o ich 

rodzaju i wartości zdecyduje komisja. Fundatorem nagród w konkursie jest Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „HUTNIK w Sosnowcu. 

 

VI. Kontakt 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu przy ul. Gwiezdnej 1e 

tel.: 32/363 45 25 

e-mail: sekretariat@smhutnik.pl 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora nie jest "grą 

losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których wynik 

zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

19.11.2009 r. o grach  hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201 poz.1540 z późniejszymi zmianami). 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania 

konkursu. 

5. Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia 

konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych lub działania siły wyższej, 

co zostanie ogłoszone na stronie internetowej: Szkoły www.sp25.sosnowiec.pl 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych, danych personalnych 

oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych. 

7. Niniejszy Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są na stronie 

internetowej: www.smhutnik.pl. 
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