
 
  

 

 

Regulamin Konkursu „Budzimy Redena” 

 

Grupa BST Sp. z o.o. działając na zlecenie Miasta Chorzów ogłasza konkurs plastyczny dla 

mieszkańców Chorzowa realizowany w ramach projektu „CUMA – Projekt Centrum Usług 

Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie 

gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i otoczenia”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020”. 

 

Konkurs „Budzimy Redena” jest jednym z elementów akcji, jaka odbędzie się na Placu 

Hutników w Chorzowie dnia 13 kwietnia 2018 r. Celem konkursu jest włączenie mieszkańców 

Chorzowa w działania mające na celu ożywienie Centrum Miasta poprzez współorganizację 

ww. akcji. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie nowego wizerunku hrabiego Redena 

w związku z nadchodzącą wiosną poprzez zaprojektowanie wiosennych dodatków dla 

hrabiego Redena (pomnik na Placu Hutników w Chorzowie). 

 

1. Przygotowane prace powinny mieć format max. A4. 

2. Praca może być wykonana techniką dowolną, dopuszczalne jest przekazanie skanu 

lub zdjęcia wykonanej pracy. 

3. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub przez grupy (szkoły, kluby itp.) 

4. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, podaniem wieku 

autora/autorów oraz nr telefonu kontaktowego. 

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego 

projektu oraz publikację wizerunku, imienia i nazwiska. Udział osób niepełnoletnich 

możliwy jest wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1 do regulaminu). 

 

TERMINY 

1. Czas trwania konkursu 19.03 – 03.04.2018 r. 

2. Prace należy nadsyłać do 03 kwietnia 2018 r. mailem na adres 

koczubik_j@chorzow.eu lub korespondencyjnie lub osobiście na adres Urząd Miasta 

Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów – w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem "CUMA - Konkurs" (ważna jest data doręczenia). 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04 kwietnia 2018r, a o jego wynikach organizatorzy 

poinformują telefonicznie autorów nagrodzonych prac. 

4. Uroczyste rozdanie nagród wraz z prezentacją nadesłanych prac odbędzie się 

13 kwietnia 2018r w Chorzowie na PL. Hutników podczas akcji „Budzimy Redena” 

około godz. 16.30. 

 

NAGRODY 

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zdecyduje  

o podziale nagród. Kryteria oceny prac to: zgodność z tematyką konkursu, estetyka 

wykonania pracy i możliwość realizacji projektu. 

2. Najlepszy projekt zostanie zrealizowany przez organizatorów i zaprezentowany w dniu 

13.04.2018. 

3. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody głównej w postaci bonu do sieci EMPIK 

o wartości 100 zł oraz dwóch wyróżnień w postaci bonu do sieci EMPIK o wartości 50 zł 

każde. 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac w prasie 

lokalnej oraz ich wyeksponowanie w miejscach publicznych. 

2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

3. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń 

niniejszego regulaminu. 

4. Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: e.lutogniewska@grupabst.pl bądź 

pod numer telefonu 534 714 655. Informacji udziela koordynator akcji Ewa 

Lutogniewska.  



 
  

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Zgoda rodzica (opiekuna) na udział osoby niepełnoletniej  

w Konkursie plastycznym „Budzimy Redena” 

 

 
 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………  
                                                    (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa)  

 

 

wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………… 
                                       (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek)  
 

 

w Konkursie plastycznym „Budzimy Redena” organizowanym przez Grupę BST Sp. z o.o.  

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego 

postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w Konkursie.  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(data, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna, podpis biorącego udział w konkursie) 


