
Regulamin konkursu:  

"DZIECIĘCY ARCHI-CHRISTMAS 2021" 

konkurs na "architektoniczną ozdobę świąteczną" 
 
 

1. Organizatorami konkursu: "DZIECIĘCY ARCHI-CHRISTMAS 2021- konkurs na 

"architektoniczną ozdobę świąteczną"- zwanego dalej "konkursem" są: 

-Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów, 

-SARP O. Rzeszów. 

2. Konkurs odbywa się w cyklu corocznym. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny; 

4. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci, wnuki siostrzeńcy, bratankowie członków                 Organizatora, 

zwane dalej („Uczestnikami”) w wieku od 3 do 18 lat, przy czym przy ocenie prac zostanie 

uwzględniony podział na grupy wiekowe. 

5. Tematyka konkursu: architektoniczna ozdoba świąteczna, przy czym nie ogranicza  się rodzaju i 

charakteru ozdób. 

6. Technika wykonania ozdoby- dowolna. 

7. Liczba zgłoszonych przez jednego uczestnika prac jest nieograniczona. 

8. Prace należy oznaczyć imieniem, nazwiskiem oraz podać wiek Uczestnika 

konkursu. 

9. Termin złożenia prac od 6 grudnia do 14 grudnia 2021r. w siedzibie PKOIA i SARP 

o. Rzeszów, ul. Rynek 8, w godzinach pracy biura. 

10. Złożenie prac następuje wg następujących zasad: 

Na Uczestnika (wraz z opiekunem) czeka w siedzibie PKOIA i SARP świąteczna choinka 

udekorowana samymi słodyczami. Uczestnik zawiesza wykonaną przez 
siebie ozdobę w miejscu zawieszonych niespodzianek- słodyczy. Jedna praca za 
jedną wiszącą "słodkość". 

11. Wyboru najlepszej pracy dokona Jury konkursu. Jurorzy zostaną wybrani spośród członków Rady 

PKOIA RP oraz SARP o. Rzeszów. 

12. Opiekunowie wyrażają zgodę w imieniu nieletnich uczestników konkursu na 

przetwarzanie danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Podkarpacką Okręgową 

Izbę Architektów w Rzeszowie oraz SARP o. Rzeszów w związku z uczestnictwem w 

konkursie. 

Administratorem danych osobowych jest: 

Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów w Rzeszowie, ul. Rynek 8, 35 - 064 Rzeszów, 

kontakt do administratora danych osobowych: podkarpacka@izbaarchitektow.pl. 

SARP o. Rzeszów, ul. Rynek 8, 35 - 064 Rzeszów, kontakt do administratora danych 

osobowych: rzeszow@sarp.org.pl. 

Opiekunom w imieniu nieletnich uczestników konkursu, przysługuje prawo dostępu do 

przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, prawo do skargi oraz sprzeciwu do 

ich przetwarzania. 
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13. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe- niespodzianki. Ponadto 

zostaną wybrane dwie główne nagrody- DWIE najwyżej ocenione prace zostaną sfotografowane, 

a ich zdjęcia zostaną umieszczone na opracowanych karteczkach świątecznych i 

noworocznych PKOIA i SARP o Rzeszów;

Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z 

Organizatorem lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem i 

Uczestnikiem oraz stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz 

Organizatora pracą. 

14. Ogłoszenie wyników konkursu-nastąpi w dniu 20 grudnia 2021r. poprzez 

publikację informacji na stronach www PKOIA oraz SARP o. Rzeszów oraz FB. 

15. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub w inny dogodny, ustalony z Opiekunem 

Uczestnika sposób. 

16. Koszty przygotowania prac pokrywają Uczestnicy. 

17. Każda zgłoszona i spełniająca warunki niniejszego regulaminu praca bierze udział 
w Konkursie. 

18. Uczestnik oświadcza i ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez 

Organizatora z pracy nadesłanej do Konkursu nie będzie naruszało praw, a w 
szczególności praw autorskich osób trzecich. Uczestnik zwolni Organizatora z wszelkich 

roszczeń osób trzecich w przypadku, gdy podstawą tych roszczeń będą prawa osób 

trzecich do nadesłanej pracy lub jej elementu. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i wykorzystania prac Uczestników 

Konkursu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia. 

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw 

autorskich należących do innej osoby niż Uczestnik, w wyniku umieszczenia należącego 

do nich utworu w wykonanej przez Uczestnika pracy. 

20. Wszelkie zmiany i uzupełnienia regulaminu należą do Organizatora. 
 
Organizator porozumiewa się z Uczestnikami za pomocą strony internetowej i poczty 

elektronicznej. 

Terminy: "DZIECIĘCY ARCHI-CHRISTMAS 2021"- 

  konkurs na "architektoniczną ozdobę świąteczną" 

1. data ogłoszenia 22 listopada 2021r. 

2. data złożenia- zawieszania prac od 6-15 grudnia 2021r. 

3. ocena prac-                                                           16 grudnia 2021r. 

4. przygotowanie i publikacja kartek świątecznych wraz z ogłoszeniem wyników- 

20 grudnia 2021r. 

5. przekazanie nagród do 31 grudnia 2021r. 

Uwaga! Z uwagi na trwający stan pandemii, tegoroczny konkurs musi być 

przeprowadzony z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Składanie 

prac winno odbywać się bez udziału obsługi pracowników biura, z 

zachowaniem wszystkich wymaganych środków ostrożności (min dezynfekcja 

rąk, maseczki). Należy ograniczyć ilość osób i w miarę możliwości prosimy o 

składanie prac w imieniu dzieci. 



 


