
ANEKS 2 DO REGULAMINU

konkursu „Oto jest Księże Małe” 

z okazji 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu

z dnia  23.04.2020 r.

Niniejszym wchodzą w życie następujące zmiany w regulaminie Konkursu:

2. Zasady ogólne Konkursu

2.4. Prace należy przesyłać na Konkurs drogą pocztową lub dostarczać osobiście do siedziby 

Organizatora pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe, ul. Tarnogórska 1, 52-023 

Wrocław. Ze względu na panującą pandemię i utrudniony dostęp do drukarni i poczty, Organizator 

umożliwia nadesłanie prac także drogą elektroniczną, jednakże zgłoszenie musi spełniać 

następujące warunki:

a) praca w formacie A4 (rozdzielczość 300 dpi, jpg, pdf lub tiff) musi zostać w tytule pliku opatrzona

godłem i zostać wysłana na adres: biuro@pracownia2f.pl 

b) wypełniony formularz zgłoszeniowy musi zostać w tytule pliku opatrzony tym samym, co praca, 

godłem i zostać wysłany na adres: sekretariat@smksiezemale.pl.

Taka procedura ma na celu wyeliminowanie możliwości skojarzenia pracy z autorem przez komisję

konkursową przed ustanowieniem werdyktu i wytypowaniem zwycięskich prac.

2.5. Prace muszą być oryginałami lub wydrukami o formacie A4 (297x210 cm). W przypadku 

wysyłki projektu drogą elektroniczną – praca musi być plikiem jpg, pdf lub tiff w formacie A4, o 

rozdzielczości min. 300 dpi. Organizator nie zwraca nadesłanych na Konkurs prac.

4. Zgłoszenia

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy pobrać i wypełnić formularz zamieszczony na stronie 

www.smksiezemale.pl, czyli podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer tel. kontaktowego, adres 

zamieszkania, datę urodzin. Wypełniony czytelnie formularz należy umieścić w kopercie, zakleić ją 

i oznaczyć godłem (wybrany dowolnie symbol lub hasło) w lewym górnym rogu. W przypadku 

wysyłania zgłoszenia drogą elektroniczną, wypełniony formularz należy opatrzeć godłem (w 

nazwie pliku) i przesłać go na adres: sekretariat@smksiezemale.pl 

4.2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.2 powyżej (ograniczona zdolność do czynności 

prawnych), zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
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prawnego, o której mowa w powołanym punkcie. Zgoda powinna zostać dołączona do 

przesyłanego formularza. Wzór zgody można pobrać ze strony www.smksiezemale.pl.

4.3.  Pracę zgłaszaną na konkurs należy umieścić w osobnej kopercie (praca powinna się w niej 

swobodnie mieścić bez zaginania), zakleić kopertę i oznaczyć tym samym godłem, które użyte 

zostało do oznakowania formularza zgłoszeniowego. W przypadku wysyłania pracy drogą 

elektroniczną, plik należy opatrzeć (w nazwie) tym samym godłem, jakie użyte zostało w nazwie 

formularza zgłoszeniowego, i wysłać na adres: biuro@pracownia2f.pl 

4.4. Tym samym zgłoszenie konkursowe powinno zawierać dwie osobne, oznaczone tym samym 

godłem koperty. Żadna z kopert nie może być podpisana imieniem, nazwiskiem ani innymi danymi 

ujawniającymi tożsamość zgłaszającego. Sama praca również nie może być podpisana.

Analogicznie: wysyłane drogą elektroniczną dokument i projekt nie mogą być oznaczone w treści 

maila ani w nazwach plików imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

4.5. Prace zgłoszone do Konkursu będą publikowane na stronie www.smksiezemale.pl po 

zakończeniu procesu weryfikacji i przyznawania nagród, zatem najwcześniej 30.05.2020 r.

4.6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 16 marca do 17 maja 2020 roku – o przyjęciu 

decydować będzie data dostarczenia prac do siedziby Organizatora.

4.12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.smksiezemale.pl do 30 maja 2020 

roku.

7. Nagrody

7.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub 

drogą poczty elektronicznej do dnia 30 maja 2020 r. O sposobie wręczenia nagród Organizator 

postanowi i poinformuje bezpośrednio (laureaci) oraz za pośrednictwem strony www – tryb 

wręczania nagród uzależniony jest od postanowień i wymogów bezpieczeństwa, ustanowionych 

przez organy prawne państwa w związku z epidemią koronawirusa na terenie Polski.

Powyższe zmiany spowodowane są aktualną sytuacją, wywołaną epidemią koronawirusa w Polsce

i są niezależne od Organizatora – obowiązujące w stanie epidemii przepisy nie pozwalają na 

zebranie się komisji jurorskiej w planowanym terminie.

O wszystkich zmianach Organizator będzie informował na bieżąco na stronie 

www.smksiezemale.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Aneks wchodzi w życie dnia 23.04.2020 roku.
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