
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŁĄCZY 

WSZYSTKIE POKOLENIA, WSPÓLNE DOBRO - CZYSTA 

ZIEMIA” 
 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą  

„ ŁĄCZY WSZYSTKIE POKOLENIA WPÓLNE DOBRO - CZYSTA ZIEMIA”. 

2. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma  

Oś Eko Sp. z o. o. mająca swoją siedzibę przy ulicy Kożuchowskiej 8c w 

Zielonej Górze NIP 929-186-38-09. 

3. Celami Konkursu są:  

a) szerzenie świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko wśród 

pracowników i ich dzieci; 

b) rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości  i wiary we własne siły;  

c) doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami  

i materiałami plastycznymi;  

d) rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

  

1. Konkurs przeprowadzą Organizator z udziałem dzieci pracowników firm 

współpracujących z Organizatorem.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wiekowym od 6 do 12 lat.  

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy 

plastycznej spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej na 

Konkurs, w celu kwalifikacji Konkursowej przez Organizatora oraz przyznania 

nagrody. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie 

wcześniej nie publikowanymi. 

6. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę Konkursową.  

7. Prace mogą być wykonane techniką dowolną. Prace powinny być zrobione w formacie 

A4.   

8. Praca Konkursowa powinna w ciekawy sposób pokazywać wizję Uczestnika na temat 

dbania o środowisko w kontekście miejsca pracy rodziców. 

 

§ 3 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

  

1. Każda z prac powinna zostać opisana na jej odwrocie, informacje jakie muszą się 

znaleźć to Imię i Nazwisko Uczestnika, wiek, imię i nazwisko oraz nr telefonu 

opiekuna prawnego oraz nazwa firmy w której jest zatrudniony rodzic/opiekun. 

2. Prace Konkursowe wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 oraz nr 2), należy wysłać 

na adres siedziby Organizatora: Oś Eko Sp. z o. o. ul. Kożuchowska 8c, 65-364 



Zielona Góra. Z dopiskiem „KONKURS”. Lub złożyć osobiście w siedzibie 

organizatora. 

3. Wraz z pracami konkursowymi  Uczestnik zobowiązuje się przekazać Organizatorowi 

podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1 i 2). Brak załącznika do pracy skutkuje jej 

odrzuceniem.  

4. Konkurs rozpoczyna się od dnia 26 sierpnia 2019 r. i trwa do dnia 30 września 

2019 r.  

5. Termin dostarczania prac mija 04 października 2019 r. Decydująca jest data wpływu 

do Organizatora.  

6. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi do 14 października 

2019 r.  

8. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ich autorom. Zgłoszenie prac 

do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 

prawa własności złożonego egzemplarza pracy Konkursowej.   

 

§ 4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY 

  

1. Organizator wyłoni trzech laureatów w terminie do  14 października                                                          

2019 r.  

2. Z obrad komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

przewodniczącego komisji Konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie 

Organizatora.  

3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:  

a) oryginalność;  

b) zgodność z tematem;  

c) estetyka;  

d) kompozycja.  

4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe.  

5. Nagrody, o których mowa w ust. 4, zostaną wręczone przez Organizatora 

Uczestnikowi, w terminie do 10 listopada 2019 r.  

6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w terminie do 15 października 2019 r.  

na Facebook – Oś Eko Sp. z o. o.  

7. Nagrody: 

- za I miejsce – hulajnoga elektryczna; 

- za II miejsce – hulajnoga; 

- za III miejsce – hulajnoga.  

8. Jedna praca może uzyskać maksymalnie jedną nagrodę.  

 

§ 5 

PRAWA AUTORSKIE 

  

1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs wymaga  złożenia oświadczenia (Załącznik 

nr 1) o przeniesieniu prawa majątkowego i osobistego do pracy plastycznej. 

Przeniesienie jest nieodpłatne i nieograniczone w czasie i terytorialnie.  

2. Organizator ma prawo do wykorzystania pracy Konkursowej poprzez: 

a) upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń 

nadających się do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, 

CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);  

b) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami 

Konkursu oraz zgodą na  ich pierwsze publiczne wykorzystanie.  



3. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych,  

co wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2). 

 

§ 6 

DANE OSOBOWE 

  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 

Konkursu jest Organizator.  

2. Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości 

Konkursu.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora tj. 

realizacja, ewaluacja i sprawozdawczość Konkursu oraz zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika i jego Opiekuna prawnego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania Konkursu.  

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Organizatora. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla wzięcia udziału  

w Konkursie.  

7. Osoby, które udzieliły zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w każdym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody, 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.  

8. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków 

uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu telefonicznego 

poinformowania Uczestników, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych 

przez Uczestników; 

b) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 

Regulaminu.   

3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Od wyłonienia trzech laureatów w Konkursie nie przysługuje odwołanie. 

 


