
Wisła, 30.05.2017 

  

 

Regulamin konkursu plastycznego 

Co będę robić, kiedy dorosnę 

 
§ 1 

 

Konkurs plastyczny Co będę robić, kiedy dorosnę zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez 

ING Bank Śląski S.A., ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice (Wydział PR i Komunikacji Wewnętrznej), 

Fundację ING Dzieciom, ul. 11 Listopada 12, 43-460 Wisła, Fundację Sztuki Polskiej ING, ul. Puławska 2, 

02-566 Warszawa, zwanych dalej „Organizatorem”.  

 

§ 2 

 

Konkurs trwa od 1 czerwca 2017 do 16 czerwca 2017. Konkurs zostanie ogłoszony na blogu 

Społeczności ING Banku Śląskiego S.A. 

 

§ 3 

 

Konkurs jest ogłaszany z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci  

i młodzieży (z wyłączeniem dzieci pracowników Wydziału PR i Komunikacji Wewnętrznej ING Banku 

Śląskiego S.A., Fundacji ING Dzieciom, Fundacji Sztuki Polskiej ING i członków jury), w trzech kategoriach: 

I grupa wiekowa od 5 do 7 lat, II grupa od 8 do 11 lat oraz III grupa od 12 do 14 lat (zwanych dalej 

„Uczestnikami”). 

 

§ 4 

 

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie przez Uczestników pracy plastycznej przedstawiającą zawód, 

który chcieliby wykonywać w przyszłości. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową.  

 

§ 5 

 

Prace konkursowe* powinny zostać wykonane własnoręcznie, na papierze o formacie A4 

(210×297mm). Uczestnik może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką 

wykonania pracy (kredki, pastele, farby, w tym akwarele, mazaki itp.).**  

* Każda praca konkursowa powinna być na odwrocie kartki podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika.  

** Praca powinna być wykonana na sztywnym papierze i odpowiednio zabezpieczona przez autora  

    lub opiekuna do wysyłki. 

 

§ 6 

 

Warunkiem udziału w Konkursie i uzyskania statusu Uczestnika Konkursu, jest odręczne wypełnienie  

i podpisanie formularza zgłoszeniowego przez rodzica / opiekuna prawnego (załącznik nr 1  

do Regulaminu - „Formularz zgłoszeniowy”). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z pracą 

konkursową na adres ING Bank Śląski S.A., Biuro Zarządu Banku, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice,  

z dopiskiem „Konkurs plastyczny - Przyszłość”. Prace należy dostarczyć do Organizatora do 16 czerwca 

2017 roku (decyduje data wpływu). Uczestnik przesyła pracę z formularzem zgłoszeniowym na własny 

koszt. Prace, które wpłyną po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

 

§ 7 

 

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie prac i formularza, 

powstałe w trakcie przesyłki. 
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§ 8 

 

Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu. Przetwarzanie danych 

będzie się odbywać na zasadach określonych w Regulaminie. Dane mogą być przekazywane 

podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich poprawiania. Wskazanie wymaganych niniejszym Regulaminem danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie, a w przypadku 

wygranej, także doręczenie nagrody. Rodzice / prawni opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają 

zgodę na upowszechnianie prac Uczestników za pośrednictwem materiałów drukowanych 

oraz Internetu, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego Organizatora. 

 

§ 9 

 

Egzemplarze prac konkursowych i formularze zgłoszeniowe przechodzą na własność Organizatora  

i nie będą odsyłane. 

 

§ 10 

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na blogu Społeczności ING Banku Śląskiego S.A. do 23 czerwca 

2017 roku. 

 

§ 11 

 

O wyłonieniu nagrodzonych prac zadecyduje powołane w tym celu jury złożone z przedstawicieli 

Organizatora i ekspertów zewnętrznych. Jury będzie oceniać oryginalność i pomysłowość w sposobie 

przedstawienia siebie w przyszłości oraz walory artystyczne pracy. Nagrodzi trzy prace w każdej  

z trzech kategorii. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii w razie wpłynięcia zbyt 

niskiej liczby prac z tej kategorii lub zbyt niskiego poziomu prac. 

 

§ 12 

 

Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

§ 13 

 

Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości: za I miejsce 300 zł, za II 

miejsce 200 zł oraz za III miejsce 100 zł.  

 

Otrzymane przez Uczestników nagrody będą przychodem z wygranych w konkursie podlegający 

opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z art.30 

ust.1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(T.J. Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.). 

 

Organizator ustanawia również dodatkową nagrodę pieniężną (z zastrzeżeniem, że kwota ta nie 

podlega wypłacie na rzecz laureatów), przeznaczoną na pokrycie 10% podatku od wygranych  

w Konkursie, w wysokości odpowiednio: 

a) 30 zł – za I miejsce, 

b) 20 zł – za II miejsce, 

c) 10 zł – za III miejsce. 
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Organizator dokona odprowadzenia podatków od wartości przyznanych nagród, potrąconych składek 

ZUS i innych obowiązkowych potrąceń, do których odprowadzenia zobowiązany jest jako pracodawca. 

Odprowadzone podatki i obowiązkowe składki ubezpieczeniowe sfinansuje Organizator. 

 

§ 14 

 

Nagrody zostaną wysłane na adresy Uczestników – zwycięzców, w terminie do końca lipca 2017 roku. 

 

§ 15 

 

1. W przypadku uznania danej pracy za zwycięską, zgodnie z § 9 Regulaminu, z chwilą przekazania 

nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonej 

pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, 

obejmujących w szczególności: 

1.1 utrwalanie i zwielokrotnianie pracy, w szczególności wytwarzanie egzemplarzy pracy 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową, 

wprowadzanie do pamięci komputera; 

1.2 obrót oryginałem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału; 

1.3 rozpowszechnianie prac, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, a także 

publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym publikacja prac w Internecie. 

2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje również prawa zależne wraz z wyłącznym 

prawem do udzielenia zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. Organizator nabywa prawo 

do dokonywania dowolnych zmian w pracach, do ich wykorzystania w dowolnym celu i zakresie, 

w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

3. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie zostało wliczone 

w wartość nagrody otrzymywanej przez Uczestnika. 

 

§ 16 

 

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych, 

(Dz. U. nr 209, poz. 1540 z późn. zmianami). 

 

§ 17 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą być dokonywane 

tylko na korzyść Uczestników.  


