
Regulamin konkursu plastycznego „Kartka z życzeniami dla Eurospar” 
 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Konkurs plastyczny pt. „Kartka z życzeniami dla Eurospar” jest realizowany w związku z 

pierwszą rocznicą funkcjonowania Supermarketu, przez Supermarket Eurospar w Galerii 

Victoria w Wałbrzychu, zwanym dalej Organizatorem. 

 

2. Konkurs realizowany jest w terminie 17.03.2023 r. do 27.03.2023 r. 

 

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 5-12 lat. 

 

4. Wyłonienie zwycięzców w dniu 31.03.2023 r. 

 

§ 2 

Procedura przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu 

 

I. Termin i miejsce składania prac 

 

1.   Konkurs „Kartka z życzeniami dla Eurospar” rozpoczyna się w dniu 17.03.2023 r. o 

godzinie 9:00, a termin składania prac upływa w dniu 27.03.2023 r. o godz. 21:00. 

 

2. Konkurs zostaje ogłoszony poprzez opublikowanie informacji w mediach 

społecznościowych (Facebook , Instagram), powiązanych z Organizatorem, oraz poprzez 

stronę internetową Spar.pl. 

 

3.  Pracę należy złożyć osobiście w Supermarkecie, zlokalizowanym na parterze Galerii Victorii 

w Wałbrzychu, ul. 1- go Maja 64, 58-300, wkładając ją do pudełka, oznaczonego logo Eurospar, 

umieszczonego przy kawiarence Bean Tree cafe wewnątrz Supermarketu. 

 

II. Wymagania dotyczące przygotowania prac 

 

1. Technika prac jest dowolna. Prace plastyczne mogą więc przyjąć formę rysunku, wyklejanki, 

wycinanki itp. i powinny mieć format A4 . Praca nie może być konstrukcją przestrzenną, czyli 

rzeźbą, czy figurą. 

 

2. Praca musi być pracą własną, indywidualną dziecka, nigdzie wcześniej nie publikowaną i 

nie przedstawianą w innych konkursach. 

 

3. Każde dziecko biorące udział w konkursie może przygotować tylko jedną pracę. 

 

4. Praca powinna być na odwrocie opisane imieniem, nazwiskiem, oraz numerem telefonu. 

Prace nie posiadające opisu, nie będą mogły wziąć udziału w konkursie ze względu na brak 

możliwości identyfikacji twórcy. 

 

III. Ocena prac 

 

1. Oceny prac dokona komisja w trzyosobowym składzie, wyznaczonym przez Organizatora.  

2. Zebrane prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów merytorycznych: 



zgodność z tematem konkursu, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania, walory 

artystyczne, samodzielność wykonania. 

 

3. Organizator dokona oceny prac przyznając trzy nagrody, a zwycięskie prace zostaną 

umieszczone i oznaczone przy kawiarence Bean Tree cafe wewnątrz Supermarketu Eurospar w 

dniu 31.03.2023r. 

 

4. Nagrodami w konkursie będą trzy zestawy słodyczy marki Spar o wartości 100 zł każdy. 

5. Nagrody dla zwycięzców będą do odebrania w kawiarence Bean Tree cafe. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 
 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, co 

oznacza: 

 

1. wyrażenie zgody na wykorzystanie pracy dziecka i jego wizerunku w celu promocji konkursu 

(np. poprzez zamieszczenie na stronie organizatora dokumentacji fotograficznej z przebiegu 

konkursu), 

 

2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Supermarket Eurospar 

w Galerii Victoria w Wałbrzychu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”),  

 

3. przyjęcie do wiadomości, że administratorem Danych jest Supermarket Eurospar w Galerii 

Victoria z siedzibą w Wałbrzychu, Ul. 1-go Maja 64, 58-300, 

 

4. przyjęcie do wiadomości, iż sam udział w konkursie dziecka nie jest równoznaczny z 

zakwalifikowaniem się do grona laureatów i otrzymaniem nagrody, 

 

5. przyjęcie do wiadomości, że zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO rodzicom/prawnym 

opiekunom dziecka biorącego udział w konkursie przysługuje prawo dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

 

 


