
Regulamin konkursu plastycznego organizowanego z okazji  

jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów  

 

„Kim jest biegły rewident? Jak wyobrażam sobie jego pracę?”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego jest Polska Izba Biegłych Rewidentów 

z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80. 

 

2. Konkurs został zorganizowany w związku z jubileuszem 30-lecia Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów. 

 

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: „Kim jest 

biegły rewident? Jak wyobrażam sobie jego pracę?” w formie pracy plastycznej – tj. 

przedstawienie swojego wyobrażenia o pracy biegłego rewidenta, przy 

wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej. 

 

4. Celem Konkursu jest: 

a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników, 

b) przybliżenie wiedzy na temat pracy w zawodzie biegłego rewidenta, 

c) wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą tematykę Konkursu. 

 

5. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa 

i obowiązki jego uczestników. 

 

§ 2 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich dzieci oraz wnuków Biegłych Rewidentów 

w wieku od 6 do 12 lat (dalej Uczestnicy). 

 



2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 27.04.2022 r. – 31.05.2022 r., przy 

czym:   

 – nadesłanie prac konkursowych nastąpi w terminie od 27.04.2022 do 22.05.2022 

roku włącznie; 

– kwalifikacja formalna prac i wyłonienie laureatów Konkursu odbędzie się między 

23.05.2022 a 31.05.2022. 

 

3. Zgłoszenia prac plastycznych do Konkursu dokonuje BIEGŁY REWIDENT w imieniu 

dziecka/wnuka, podając wiek dziecka i stopień pokrewieństwa. Jeden BIEGŁY 

REWIDENT może zgłosić więcej niż jednego uczestnika, przy czym jeden uczestnik 

może zgłosić jedną pracę konkursową. 

Wykluczenie: w konkursie nie mogą wziąć udziału dzieci i wnuki pracowników Biura 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz pracowników Biur Regionalnych Oddziałów 

PIBR. 

 

4. Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać pracę plastyczną uwiecznioną w 

formie zdjęcia lub filmu na adres e-mailowy: konkurs@pibr.org.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2022 r. włącznie. Informacja zwrotna o 

kwalifikacji do Konkursu zostanie przekazana drogą e-mailową lub telefoniczną do 

Biegłego Rewidenta zgłaszającego pracę konkursową. 

 

5. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną w 

dowolnym formacie. 

 

6. Prace plastyczne nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, 

indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. 

 

7. Wszystkie prace konkursowe będą opublikowane na stronie internetowej Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów oraz na profilach PIBR w mediach społecznościowych. 

 

mailto:konkurs@pibr.org.pl


8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Polską 

Izbę Biegłych Rewidentów swoich danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

9. Autorzy prac, wraz z ich nadesłaniem, wyrażają zgodę na upublicznienie prac w 

celach niekomercyjnych. 

 

10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom. 

 

11. Prace niespełniające kryteriów uczestnictwa lub nadesłane po terminie nie będą 

podlegały ocenie konkursowej. 

 

12. Oceny prac i wyłonienia laureatów dokonuje 5–osobowa Komisja konkursowa 

składająca się z pracowników Regionalnych Oddziałów oraz Biura Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów. 

 

13. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace indywidualne, najlepiej 

ilustrujące temat przewodni. W ocenie uwzględniane będą przede wszystkim: 

- zobrazowanie tematu, 

- estetyka wykonania, 

- oryginalność i pomysłowość. 

 

§ 3 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 1.06.2022 r. na stronie internetowej 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

 

§ 4 

Nagrody 

1. Komisja konkursowa dokona wyboru laureatów i przyzna nagrody za 3 pierwsze 

miejsca. 

 



2. Nagrodą w konkursie dla 3 pierwszych miejsc jest opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 

sponsorowana przez Organizatora Konkursu, tj. Polską Izbę Biegłych Rewidentów. 

 

3. Nagrody zostaną dostarczone finalistom na koszt Organizatora. 

 

4. Wyłonieni w Konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie poinformowani 

drogą e-mailową – na wskazany przez siebie adres. 

 

5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 


