
                        REGULAMIN KONKURSU NA  PLAKAT Z OKAZJI 80-LECIA SPOŁEM ZAKOPANE

                   SPOŁEM  ZAKOPANE OGŁASZA KONKURS NA PLAKAT „80 LAT SPOŁEM ZAKOPANE”

1.Organizatorem konkursu na plakat  „80 LAT SPOŁEM ZAKOPANE” jest Społem Zakopane sp. z o.o.
   ul.Krupówki 41, 34-500 Zakopane 

2. Zapraszamy dzieci i młodzież zakopiańskich szkół do wzięcia  udziału w konkursie na Plakat z 
okazji 80-lecia firmy Społem Zakopane. To okazja do zaprezentowania własnej twórczości 
i przygody ze sztuką tworzenia plakatu. 
    Społem Zakopane obecne jest w historii miasta Zakopane od 80 lat. Wiele znanych osobistości 
wpisanych jest w historię firmy i  wiele budynków wiąże się ściśle z historią miasta i jest trwale 
wpisane w jego wizerunek. 
    Społem Zakopane to firma handlowa, która bierze czynny udział w życiu miasta i angażuje się w 
różne wydarzenia na terenie Powiatu Tatrzańskiego są to m.in.: Wiosna Jazzowa, Bieg z Sokołem,
Tatrzańskie Wici, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, wspieranie Teatru 
im.ST.I.Witkiewicza, wspieranie Fundacji Integracji Przez Sport „Handicap Zakopane– I love ski”.
    
2. Cel konkursu: stworzenie plakatu reklamowego z okazji jubileuszu 80-lecia dla firmy Społem 
Zakopane.

3. Uczestnikami konkursu mogą być:
- uczniowie zakopiańskich szkół podstawowych i średnich

4. Warunki uczestnictwa: 
- autorem pracy może być tylko 1 osoba, nie będą przyjmowane prace zbiorowe. 
- szkoły średnie/ponadpodstawowe,  format pracy B2/ 500  x 700 mm
- szkoły podstawowe, format A3/ 297mm x 420 mm i większe do formatu 500 x 700 mm
- prace mogą być wykonane w technice dowolnej z zastrzeżeniem, że do konkursu przyjmujemy   
prace płaskie, w formie plakatu lub wydruk plakatu o formacie  max. 500  x 700 mm . 
  Nie przyjmujemy prac przestrzennych (obrazów, rzeźb, instalacji itp.).
- Praca powinna zawierać logo Społem Zakopane (do pobrania na stronie www.spolem-
zakopane.pl) lub element graficzny inspirowany logo Społem Zakopane.
- Prace  należy  opatrzyć  trwale  umocowaną na odwrocie kartą  informacyjną (czytelnie 
wypełnioną drukowanymi literami) wg wzoru:
   a. Imię i nazwisko autora
   b. Wiek
   c. Imię i nazwisko instruktora (nauczyciela)
   d. Adres szkoły / telefon do instruktora (nauczyciela)
   e. e-mail do szkoły biorącej udział w konkursie

5. Do załączonych prac prosimy dołączyć wypełniony załącznik RODO;  załącznik nr.1. 
    W wypadku osób niepełnoletnich podpisany przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika   
konkursu. 

6. Prace nie spełniające wymogów konkursu nie będą zakwalifikowane do konkursu. (punkt 4 i 5 
regulaminu)

7. Konkurs trwa od 30.04.2019 do 07.06.2019 r.

8. Prace prosimy składać w siedzibie Społem Zakopane Spółka z o.o, Krupówki 41, 34-500  
Zakopane, Dział Handlowy pok.nr 5. w dniach 3.06-7.06 od pon-pt w godz. 8:00-14:30, z 
dopiskiem Konkurs Plakat „80 lat Społem Zakopane”. 



    Prace dostarczone w późniejszym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

9.   Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora nie później niż do 30
czerwca 2019 .
Prace będą oceniane przez przedstawicieli zakopiańskich środowisk twórczych oraz przez 
pracowników Społem.

10.  Nagrody zostaną wręczone we wrześniu w trakcie jednej z imprez z okazji 80-lecia jubileuszu 
firmy Społem organizowanej pod CH.Szymonek, Chyców Potok 26 w Zakopanem.

Organizator przewiduje nagrody min. tablety, bilety do teatru, zestawy dla plastyków.
 I, II, III nagrodę oraz wyróżnienia przyznamy w kategoriach:
- szkoły podstawowe
- szkoły średnie 
                 
     Zwycięska praca będzie drukowana jako plakat firmowy Społem Zakopane oraz znajdzie się na 
wystawie  z okazji „80 lecia Społem Zakopane” wraz z pozostałymi, wybranymi pracami 
dostarczonymi na konkurs.
     
11. Wszystkie prace przechodzą wraz z majątkowymi prawami autorskimi na własność 
Organizatora. 
      Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac konkursowych w 
celach reklamowych.

12. O wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród, uczestnicy i laureaci szkół 
zostaną powiadomieni  mailowo na adres szkoły przez Społem Zakopane. Informacje  znajdą  się  
również  na  stronie www.spolem-zakopane.pl, facebooku Społem-Zakopane.

13. Regulamin „80 lat Społem Zakopane” jest dostępny na stronie www.spolem-zakopane.pl
     
ORGANIZATOR KONKURSU:
Społem Zakopane Spółka z o.o , Krupówki 41, 34-500 Zakopane


