
REGULAMIN „KONKURSU  NA RYSUNEK” 

1. Niniejszy  dokument,  zwany  dalej  „Regulaminem”  określa  zasady  konkursu 

rysowniczego organizowanego  pod  hasłem  „Konkurs  na  rysunek”  (zwanego  dalej 

„Konkursem” przez  Fundację Sales Group Dzieciom  z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 

15, 01-797 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 

0000420336 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.sgdzieciom.pl 

3. Konkurs organizowany jest dla:

a)  Domów Dziecka  oraz  Domów Małego  Dziecka/Domów Małych  Dzieci  (zwanych  dalej  

„Domami”),

b) Dzieci/Wychowanków w wieku od 3 do 18 lat pozostające pod opieką Domów mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej.

4. Domy zgłaszają swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez wypełnienie i  doręczenie do 

Organizatora  Deklaracji  Uczestnictwa  w Konkursie,  której  wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do 

Regulaminu.   Dzieci uczestniczą w Konkursie na podstawie zgłoszeń sporządzonych przez 

Domy, pod opieką których pozostają.

  5. Celem konkursu jest promocja talentów plastycznych.

  6. Do  Deklaracji  Uczestnictwa  Domy  dołączają  autorskie  rysunki  wykonane  przez 

pozostających pod ich opieką Wychowanków przedstawiające twórcze dokończenie zdania 
„Moje największe marzenie to…” 

  7. Technika wykonywania prac, o których mowa w pkt 6 powyżej, jest dowolna. 

8. Do oceny Komisji Konkursowej przedłożone zostaną wyłącznie rysunki  nigdzie dotychczas 

niepublikowane, które na podstawie oświadczenia zawartego w Deklaracji Uczestnictwa w 



imieniu Dzieci uczestniczących w Konkursie zostaną przekazane przez sprawujące nad nimi 

opiekę Domy na cele dobroczynne Fundacji.  

9. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą lub kurierem  do 20  października 2013 r. na adres 

Fundacja Sales Group Dzieciom, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa z dopiskiem na 

kopercie  Konkurs na rysunek.

10. Rysunki powinny by

 wykonane w formacie A3 lub A2. 

11. Do każdego zgłaszanego do Konkursu rysunku Dom dołącza  następujące dane: 

a) imię, nazwisko oraz wiek Dziecka/Wychowanka będącego autorem rysunku,

b) nazwę oraz adres Domu zgłaszającego rysunek do Konkursu. 

12. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki 
Regulaminu.

13. Organizator konkursu nie odsyła prac uczestnikom konkursu.

14. Prace zgłoszone  do  Konkursu  będą oceniane przez  Komisję  Konkursową  z 
uwzględnieniem:

a. zgodności z tematem Konkursu,  

b. oryginalności artystycznej,

c. atrakcyjności wizualnej,

15. Prace oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:

- Karolina Troszak

- Piotr Tabor

- Grzegorz Lewandowski

- Leszek Greń

  - Mirosław Skonieczny

16. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody: 

a)  Nagroda  indywidualna  (nagroda  rzeczowa)  dla  najładniejszego  rysunku  ze  wszystkich 

nadesłanych  prac  w  danej  grupie  wiekowej  przyznawana  w  następujących  grupach 

wiekowych:

I grupa wiekowa – 3 – 6 lat



II grupa wiekowa – 6- 10 lat

III grupa wiekowa – 10 – 15 lat

IV grupa wiekowa – 15 – 18 lat

b)  Nagroda dla  trzech Domów Dziecka które nadeślą  najwięcej  najładniejszych rysunków, 

które zaakceptuje Komisja Konkursowa, w postaci ufundowania przez Organizatora wyjścia 

dla wszystkich Wychowanków zwycięskiego Domu do Centrum Nauki Kopernik. 

17. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do 25 października 2013 r. Nazwiska zwycięzców 

indywidualnych  i  zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.sgdzieciom.pl. 

18. O  terminie i  sposobie wręczenia nagród zwycięzcy  wyłonieni  w  Konkursie zostaną 

powiadomieni za drogą pocztową lub e-mailem.

19. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji  wybranych prac na  warunkach 

określonych  w  Regulaminie  w materiałach  promocyjnych  oraz w  wydawnictwach 

okolicznościowych, materiałach prasowych i w  Internecie. Dodatkowo prace te mogą być 

wykorzystane  w  formie  cegiełek  w  akcjach  charytatywnych,  z  których  dochód  będzie 

przekazany na cele statutowe Fundacji. 

20.  Organizator  zastrzega  uprawnienie  do opublikowania prac  zgłoszonych  do 

Konkursu oraz zmiany nagród. 

21.  Organizator konkursu informuje  uczestników  konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przetwarzane w siedzibie Organizatora na w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu, w tym organizacją i  promowaniem Konkursu.  Każdy uczestnik ma prawo do 

wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

22.   Postanowienia  regulaminu  są  wyłączną  podstawą  prowadzenia  Konkursu,   a  ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

23. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi najpóźniej do dnia 

04 listopada 2013 r. na piśmie wraz z uzasadnieniem. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po 

http://www.sgdzieciom.pl/


tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie 

w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Załącznik nr 1

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Niniejszym  jako  Dyrektor  reprezentujący  Dom  ……………………………………  niniejszym 
zgłaszam  tę  placówkę  do  uczestnictwa  w  „Konkursie  na  Rysunek”  organizowanym  przez 
Fundację Sales Group Dzieciom z siedzibą w Warszawie.

Do  zgłoszenia  załączam  ……  rysunków  wykonanych  przez  Wychowanków  placówki  oraz 
działając w imieniu tychże Wychowanków zgłaszam ich uczestnictwo w Konkursie.

Działając  w imieniu  autorów przekazanych  rysunków przenoszę  na  Fundację  Sales  Group 
Dzieciom  z  siedzibą  w  Warszawie  majątkowe  prawa  autorskie  do  rysunków na  wszelkich 
znanych  w  dniu  doręczenia  niniejszego  zgłoszenia  polach  eksploatacji,  w  tym  do  obrotu 
oryginałem dzieł, w szczególności wystawiania dzieł na licytacjach dobroczynnych,  a także 
wykorzystywania  dzieł  na  cele  promocyjne  Fundacji  obejmujące  publikację  tychże  dzieł  w 
internecie, prasie, ulotkach, broszurach itp.

W imieniu zgłoszonych do Konkursu Wychowanków wyrażam zgodę na przetwarzanie jako 
administratora danych osobowych przez Fundację Sales Group Dzieciom z siedzibą przy ul. 
Powązkowskiej  15  w  Warszawie  danych  osobowych  w  zakresie  ujętym  w  adnotacjach 
zamieszczonych  na zgłoszonych do Konkursu  dziełach w celu  przeprowadzenia  Konkursu. 
Podanie danych jest  dobrowolne,  zaś osoby,  których dane dotyczą,  mają prawo wglądu do 
dotyczących ich danych oraz prawo żądania ich poprawienia i usunięcia.

………………………………………..
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