Regulamin konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
„Księgowi w czasie pandemii”
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 zawodu księgowego; integrowanie i wspieranie
środowiska księgowych w czasie pandemii 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.
2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1 Konkurs jest skierowany przede wszystkim do osób związanych zawodowo z
rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi, na przykład z kadrami i płacami. Nie
wyklucza się jednak udziału osób spoza środowiska księgowych, choćby
pracodawców, czy klientów biur rachunkowych.
2.2 Przesłanie Organizatorowi pracy konkursowej oznacza akceptację Regulaminu
Konkursu.
2.3 Uczestnik jest obowiązany przed wysłaniem pracy konkursowej wypełnić
formularz zgłoszenia do konkursu dostępny na stronie www.skwp.pl. Formularz
stanowi oświadczenie o:
2.3.1 wyrażeniu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
w związku z uczestnictwem w Konkursie,
2.3.2 przekazanie na rzecz SKwP praw autorskich do filmu i zdjęcia,
2.3.3 wyrażenie zgody na publiczną prezentację wybranych przez Komitet
organizacyjny prac, w tym w publikacjach SKwP, na stronach internetowych
SKwP i w mediach społecznościowych,
2.3.4 oświadczenie, że Uczestnik posiada prawa autorskie do zmontowanego
filmu lub fotografii wraz z ich opisem oraz oświadcza, że przy przygotowaniu
filmu i zdjęcia nie zostały naruszone prawa autorskie osób trzecich do grafiki i
muzyki.
2.4 Uczestnikami nie mogą być członkowie Komitetu Organizacyjnego konkursu.

3. ZADANIE KONKURSOWE
3.1 Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez uczestników filmu lub
zdjęcia pod hasłem „Księgowi w czasie pandemii”, w terminie do 5 czerwca
2020 r., które będą przedmiotem oceny jury.
3.2 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „film” i „zdjęcie”.
3.3 Uczestnicy przygotowują maksymalnie 1-minutowy film albo wykonują
fotografię na temat księgowych i ich zawodu w czasie pandemii wraz z
ewentualnym krótkim hasłem. W wypadku zdjęć mogą to być również tzw.
memy.
3.4 Uczestnicy wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy zamieszczony na
stronie www.skwp.pl, następnie gotowy film lub fotografię należy przesłać w
formie elektronicznej – mailem na adres Biura Zarządu Głównego SKwP
(sekretariat@skwp.pl) do 5 czerwca 2020 r. (do godz. 24.00). Nazwa pliku
powinna zawierać nazwisko uczestnika konkursu.
3.5 Każdy uczestnik może przesłać na konkurs dowolną liczbę filmów lub zdjęć.
3.6 Prace, które nie są zgodne z Regulaminem lub zostaną wysłane
niezgodnie z Harmonogramem Konkursu, nie będą oceniane.
3.7 Główne kryteria oceny prac konkursowych:
• pomysłowość (kreatywność),
• przekaz,
• forma,
• przydatność w promocji zawodu księgowego,
• walory artystyczne
• zgodność z Regulaminem Konkursu.
4. NAGRODY
4.1 Uczestnik, który otrzyma największą liczbę głosów członków jury, zostaje
zwycięzcą konkursu.
4.2 Organizator zapewnia w każdej kategorii bony o określonej wartości na
szkolenia online, organizowane przez SKwP, do wykorzystania do końca 2020 r.
w dowolnym Oddziale Okręgowym SKwP:
• I miejsce – 1 500 zł,
• II miejsce – 1 000 zł,
• III miejsce – 500 zł.
4.3 Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 czerwca 2020 r. na stronach
internetowych SKwP oraz na portalach społecznościowych SKwP. Dodatkowo
laureaci otrzymają maile z informacją o nagrodzie i możliwości jej realizacji na
adres podany w zgłoszeniu przesłanym wraz z pracą konkursową.

