REGULAMIN KONKURSU DLA KSIĘGOWYCH
„ Pozaksięgowe życie księgowych – co robią księgowi, gdy nie księgują”

1. KONKURS I JEGO ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny
w Warszawie, ul. Górnośląska 5; e-mail: sekretariat@skwp.pl; tel.: 22 583 49 30, zwany
dalej Organizatorem, w którego imieniu działa Prezydium Zarządu Głównego SKwP.
1.2. Organizator powołuje Komitet Organizacyjny, który ze swego składu wyłania jury
konkursu.
1.3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia Konkursu i będzie obowiązywać do czasu jego zakończenia.
1.4. Celem Konkursu jest promocja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wśród
księgowych; integrowanie i wspieranie środowiska księgowych poprzez: propagowanie
kreatywności i poczucia humoru, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań księgowych
różnymi formami wypowiedzi, motywowanie do ustawicznego rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji, wyłanianie i wspieranie najbardziej utalentowanych przedstawicieli zawodów
związanych z rachunkowością oraz adeptów tego zawodu.

2.

UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich przedstawicieli środowiska księgowych
– osób związanych zawodowo z rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi oraz
adeptów tego zawodu. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.2. Przesłanie Organizatorowi pracy konkursowej oznacza akceptację Regulaminu
Konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
w związku z uczestnictwem w Konkursie oraz wyrażenie zgody na publiczną prezentację
zwycięskiej pracy. Przesłanie pracy konkursowej oznacza również zgodę na
wykorzystanie wizerunku osób w niej uwidocznionych oraz przeniesienie na
Organizatora wszelkich praw związanych z dziełem, a w szczególności prawa do
dowolnego wykorzystania w celach promocji zawodu księgowego.
2.3. Uczestnik dołącza do pracy konkursowej oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do
przesłanego dzieła, o którym mowa w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu.
3. ZADANIE KONKURSOWE
3.1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i przesłanie przez księgowych oraz adeptów
tego zawodu prac na temat„ Pozaksięgowe życie księgowych – co robią księgowi, gdy nie
księgują”, w terminie do 6 czerwca 2021 r., które będą przedmiotem oceny.
3.2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie dzieła w dowolnej formie, np.: zdjęcie, migawka
(film max 15 sek.), dowcip, rebus, motto, limeryk, wierszyk, stanowiącego impresję nt.
hobby księgowych i ich zajęć lub pomysłów na odreagowanie zawodowych stresów oraz
rozwój własnych pasji. Przedmiotem oceny będą przesłane dzieła wraz z ewentualnym
opisem.

3.3. Gotową pracę należy przesłać na adres mailowy Biura Zarządu Głównego SKwP
(sekretariat@skwp.pl) do 6 czerwca 2021 r. (do godz. 24.00).
3.4. Prace, które nie są zgodne z Regulaminem lub zostaną wysłane niezgodnie
z harmonogramem Konkursu, nie będą oceniane.
3.5. Do kryteriów oceny prac konkursowych należą w szczególności:
• zgodność z regulaminem Konkursu,
• pomysłowość (kreatywność),
• forma,
• przydatność w promocji zawodu księgowego,
• walory estetyczne.
4. NAGRODY
4.1. Uczestnik, który otrzyma największą liczbę głosów członków jury, zostaje zwycięzcą
konkursu w swojej kategorii (formie).
4.2. Organizator zapewnia w każdej kategorii co najmniej jedną nagrodę.
4.3. Organizator w uzasadnionych przypadkach ma prawo do rezygnacji z przyznania nagrody
w danej kategorii.
4.4. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 czerwca 2021 r. o godz.12. na stronach
internetowych SKwP oraz na kontach społecznościowych SKwP oraz partnerów SKwP,
laureaci otrzymają maile z informacją o nagrodzie i możliwości jej wysłania na adres
podany w zgłoszeniu, przesłanym wraz z pracą konkursową.

