
REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĄTECZNA OZDOBA POZARZĄDOWA” 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku (ul. Sienkiewicza 

19, 76-200 Słupsk). 
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku 

oraz na stronie internetowej www.owes-slupsk.pl . 
4. Uczestnikami konkursu są podmioty ekonomii społecznej z terenu subregionu słupskiego 

(powiaty: słupski, lęborski, bytowski oraz m. Słupsk), np.: 

 fundacje,  

 stowarzyszenia,  

 spółdzielnie socjalne, 

 centra integracji społecznej, 

 kluby integracji społecznej, 

 zakłady aktywności zawodowej, 

 przedsiębiorstwa społeczne. 
5. Organizatorzy konkursu przewidują dla laureata konkursu nagrodę rzeczową za zajęcie I 

miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo. 
II. Założenia konkursu 

1. Konkurs będzie trwał w dniach od 30.11.2017 do 13.12.2017. 
2. Wykonane prace należy przynosić/przesłać do Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku 

(ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk) do dnia 13.12.2017 godz. 12.00.  
3. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi w dniu 15.12.2017 na stronie internetowej www.owes-

cio.pl. 
III. Zasady prowadzenia konkursu 

1. Tematem konkursu są ozdoby choinkowe: bombki, figurki, łańcuchy na choinkę itp. Technika 
wykonania pracy jest dowolna. 

2. Powołana przez organizatorów komisja składać się będzie z 3 przedstawicieli Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Komisja oceniać będzie: 

 pomysłowość, 

 staranność wykonania, 

 wrażenia artystyczne, 

 nawiązanie do tradycji świątecznych. 
3. Jedna osoba/podmiot może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
4. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, kontaktem. 
5. W przypadku nie dołączenia danych praca nie będzie oceniana przez komisję. 
6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer 

telefonu lub email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji konkursu i jego 
prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

7. Prawa autorskie do prac wykonanych przez uczestników konkursu powinny należeć do 
uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec 
Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich 
praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

IV. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.owes-slupsk.pl.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany konkursu lub unieważnienia 

konkursu bez podawania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana 
wyłącznie na stronie www.owes-slupsk.pl  oraz Facebooku OWES. 

3. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w biurze Centrum Inicjatyw Obywatelskich w 
Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 19 lub/i pod nr telefonu 59 840 29 20. 
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