
 
 
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN MIKOŁAJKOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 „BOŻONARODZENIOWE ZWYCZAJE” 
(dalej zwanego „Konkursem”) 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Handlowe Mrówka. 
2. Celem konkursu jest wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów bożonarodzeniowych i wzmacnianie 

więzi rodzinnych, aktywizacja społeczna, rozwój pasji i szerzenie wiedzy na temat szeroko 
rozumianej twórczości.  

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. 
 

§ 2. 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Handlowe Mrówka w Ciechanowie (dalej zwane 
„Organizatorem”). 

2. Adres Organizatora: 06-400 Ciechanów, ul. Niechodzka 5. 
3. Adres poczty elektronicznej Organizatora Konkursu: biuro@chmrowka.pl.  
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu to Pani Grażyna Lubecka                   

(tel. 505 902 154). 
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.chmrowka.pl. 
 

§ 3. 

Założenia organizacyjne 

1. Do wzięcia udziału w Konkursie zaproszone są wszystkie zainteresowane jego celami osoby                             
i instytucje, w szczególności rodziny z dziećmi, przedszkola i dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi. 
4. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką w formie płaskiej lub przestrzennej. 
5. Do pracy konkursowej powinna zostać załączona informacja o autorze z poniższymi danymi: 

a) imię i nazwisko, 
b) wiek, 
c) telefon kontaktowy, 
d) imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, 
e) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

http://www.przedszkoleudanin.pl/materialy/Regulamin%20konkursu%20na%20ozdobe%20wielkanocna.pdf#page=1
http://www.przedszkoleudanin.pl/materialy/Regulamin%20konkursu%20na%20ozdobe%20wielkanocna.pdf#page=1
mailto:biuro@chmrowka.pl


6. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu, jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

7. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. W przypadku zgłoszenia przez 
Uczestnika na Konkurs więcej niż jednej pracy konkursowej, w Konkursie będzie brała udział 
tylko praca konkursowa zgłoszona jako pierwsza. 

8. Tematyka prac konkursowych powinna obejmować aspekt Świąt Bożego Narodzenia. 
9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 

następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania,                              
a także prezentowania prac na wystawach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez 
Organizatora oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

10. Każda praca zostanie opublikowana na facebooku Centrum Handlowego Mrówka wraz z 
informacją na temat jej autora. 

11. Osoba nadsyłająca pracę konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą                            
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm).  

12. Prace konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy do 
Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności 
złożonego egzemplarza pracy. 

13. Uczestnik Konkursu przesyłając / przekazując pracę konkursową wyraża zgodę na prezentację 
wizerunku w zakresie związanym z organizacją Konkursu.  

14. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie. 
 

§ 4. 

Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników 

1. Prace konkursowe należy składać osobiście w biurze administracji Centrum Handlowego 
Mrówka, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 16.12.2020r. 
na adres: Centrum Handlowe Mrówka, 06-400 Ciechanów, ul. Niechodzka 5 z dopiskiem 
„Mikołajkowy konkurs plastyczny BOŻONARODZENIOWE ZWYCZAJE”. 

2. O dacie doręczenia przesyłki z pracą konkursową decyduje data stempla pocztowego.  
3. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na facebooku Organizatora wraz z 

informacją o autorze pracy. 
4. Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji 

Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia 2020r.  
6. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum Handlowego Mrówka. 
7. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w następujących kategoriach: 

- praca indywidualna  
- praca zbiorowa (przedszkola i inne instytucje) 
- nagroda publiczności wskazana liczbą polubień prac konkursowych opublikowanych na 
facebooku 

8. Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa. Przewidujemy również inne wyróżnienia i drobne 
upominki. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego 
poziomu artystycznego Konkursu. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 
2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o postanowieniach regulaminu 

budzących wątpliwości, rozstrzyga Organizator Konkursu. 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania 
przyczyny. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 
 

 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu plastycznego  
BOŻONARODZENIOWE ZWYCZAJE 

 
 

Karta zgłoszeniowa 
Mikołajkowy Konkurs Plastyczny „BOŻONARODZENIOWE ZWYCZAJE” 

 
Imię i nazwisko autora pracy konkursowej: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Wiek ………………………… 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna ………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………….. 

 
 
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 
 
Wyrażam zgodę na udział 
 

........................................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

 
którego jestem prawnym opiekunem w Konkursie Plastycznym „BOŻONARODZENIOWE 
ZWYCZAJE” organizowanym przez Centrum Handlowe Mrówka w Ciechanowie. 
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego 
postanowienia. 
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu 
dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie                                              
z regulaminem Konkursu. 
 
 
 
............................................................................... 
             (miejscowość, data) 

.................................................................................... 
                                                                                                                                 (podpis rodzica/opiekuna) 

 


