
REGULAMIN KONKURSU „KOŁA, KÓŁKA, KÓŁECZKA”

1.  Organizatorem  konkursu  są  Stowarzyszenie  Polskiego  Patchworku  i  Fundacja  Pole
Inicjatyw Twórczych.
2. Konkurs trwa do 22 maja 2016 r. włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16
czerwca 2016 r. 
3.  Przedmiotem  konkursu  jest  uszycie  patchworku  o  tematyce  „Koła,  kółka,  kółeczka”.
Konkurs jest dwuetapowy. Celem pierwszego etapu konkursu jest wyłonienie 20 prac, które
zostaną zaprezentowane na wystawie w Klubokawiarni Jaś i Małgosia w Warszawie przy ul.
Jana Pawła II 57  w czerwcu i lipcu 2016 r. Celem drugiego etapu konkursu jest wyłonienie
spośród nich pięciu najlepszych prac.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Obowiązkiem uczestnika konkursu jest
zapoznanie się z regulaminem oraz jego zaakceptowanie.
5. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji
konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac. Zgłoszone prace nie mogą być
prezentowane nigdzie wcześniej. 
7. Zgłaszane prace muszą mieć wymiary  70 x 70 cm  (+- 3 cm). Technika wykonania prac jest
dowolna.  Zgłaszane prace muszą nawiązywa
 do tematyki konkursu. 
8.  Zgłoszenie  prac  następuje  poprzez  przesłanie  zdjęć  w  formacie  JPG  w  formie
elektronicznej  na  adres  e-mail:  konkurs_kolo@wp.pl,  w  tytule  e-mail  prosimy  napisać
„Konkurs  kółka”.  Należy  przesłać   trzy  zdjęcia  :  jedno  zdjęcie  całości  pracy,  dwa zdjęcia
dowolnych  fragmentów  pracy. Zdjęcia powinny być w dobrej rozdzielczości, każde z nich nie
większe niż 2 MB.
9. Do zgłoszenia pracy  należy załączyć wypełnioną w formie elektronicznej Kartę zgłoszenia.
Praca nadesłana bez Karty zgłoszenia, nie będzie brała udziału w konkursie.
10. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały zgłoszone na w/w
adres e-mail do dnia 22 maja 2016 r.
11.  Prace zostaną  poddane  ocenie  przez  Komisję  konkursową,  składającą  się  z  członków
zarządu  Stowarzyszenia  Polskiego  Patchworku:  Magdalena  Galińska,  Anna  Sławińska,
Marzena  Krzewicka,  Monika  Grabowska,  Ewa  Pawłowska  oraz  Prezesa  Fundacji  Pole
Inicjatyw Twórczych Macieja Marksa. 
12. Prace oceniane będą pod względem estetycznym oraz technicznym, a także pod kątem
zgodności z tematyką konkursu.
13.  W  pierwszym  etapie  konkursu  Komisja  konkursowa  dokona  wyboru  20  prac,  które
zostaną zaprezentowane na wystawie Klubokawiarni Jaś i Małgosia w czerwcu i lipcu 2016 r.
Pierwszy  etap  konkursu  zostanie  rozstrzygnięty  do  dnia  29  maja  2016  r.  Organizator
poinformuje o rozstrzygnięciu pierwszego  etapu konkursu na swojej stronie internetowej
oraz drogą mailową.
14.  Wybrane w pierwszym etapie konkursu prace należy przesłać do organizatorów na adres
podany w rozstrzygnięciu  pierwszego  etapu  konkursu do dnia 10 czerwca 2016 r. 
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15. W drugim etapie konkursu, spośród prac wybranych w pierwszym etapie, w/w Komisja
Konkursowa dokona wyboru prac, którym przyzna  I, II, III, IV i V miejsce w konkursie.  Drugi
etap  konkursu  zostanie  rozstrzygnięty  do  16  czerwca  2016.  Organizator  poinformuje  o
rozstrzygnięciu  drugiego   etapu  konkursu  na  wernisażu  wystawy  w  Klubokawiarni  Jaś  i
Małgosia, na swojej stronie internetowej oraz drogą mailową.
16. Nagrodą za zajęcie I miejsca w będzie voucher o wartości 600 zł brutto na zakup tkanin w
wybranym  jednym  z  czterech  sklepów  patchworkowych  (Craftoholic,  Kiltowo,  Robins
Patchwork i House of Cotton). Nagrodę sponsoruje  Fundacja Pole Inicjatyw Twórczych.
Nagrodą za zajęcie II miejsca w będzie zestaw tkanin do patchworku o wartości 150 zł brutto
ufundowany przez sklep House of Cotton.
Nagrodą za zajęcie III miejsca w będzie zestaw tkanin do patchworku o wartości 100 zł brutto
ufundowany przez sklep Craftoholic.
Nagrodą za zajęcie IV miejsca w będzie zestaw tkanin do patchworku o wartości 90 zł brutto
ufundowany przez sklep Kiltowo.
Nagrodą za zajęcie V miejsca w będzie zestaw tkanin do patchworku o wartości 80 zł brutto
ufundowany przez sklep Robins Patchwork.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
17.  Nie  później  niż  w  ciągu  tygodnia  po  zakończeniu  konkursu  organizatorzy  odeślą
patchworki do autorów na ich koszt za pobraniem.
18.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator  Konkursu.  Biorąc  udział  w
Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z
późn.  zm.)  dla  potrzeb  prawidłowego  przeprowadzenia  Konkursu,  w  tym  wyłaniania
zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród.
19.  Przekazanie  przez  Uczestnika  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  w
przypadku, gdy Uczestnik odmówi przekazania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu realizacji Konkursu, praca konkursowa przez niego zgłoszona nie
będzie brana pod uwagę przy przeprowadzeniu Konkursu. 
20.  Uczestnik  Konkursu  ma  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich
poprawienia.
21 . Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu, przerwania, odwołania
lub unieważnienia Konkursu z uzasadnionych przyczyn.
22. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres: konkurs_kolo@wp.pl
23. Załącznikiem do regulaminu jest  Karta zgłoszenia.
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Załącznik do regulaminu konkursu „Koła, kółka, kółeczka”.

KARTA ZGŁOSZENIA

Dane uczestnika konkursu: 

Imię........................................................................................................................................... 

Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa pracy ………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż zgłoszona praca stanowi moją wyłączną własność i nie narusza praw osób 
trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że praca nie byłą nigdzie prezentowana 
wcześniej. 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję wszystkie
jego postanowienia. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publiczne udostępnianie zdjęć moich patchworków oraz 
mojego imienia i nazwiska.

Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  moich  danych
osobowych  na  potrzeby  konkursu,  ogłoszenia  wyników  konkursu  oraz  w  celach
promocyjnych -Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr
133, z późn. zm. 

……………………………..………………………..………………………………………………..……………………………… 
(imię nazwisko) (miejsce, data)
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