REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PN.
„CZYSTA GMINA Z PGK WOŁÓW”

§ 1. Organizator konkursu.
Konkurs organizowany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie
Sp. z o. o., ul. Poznańska 1, 56-100 Wołów (dalej: Organizator).
§ 2. Uczestnicy konkursu.
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych
(klasy 1-3) i przedszkoli mających siedzibę na terenie Gminy Wołów.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców/opiekunów
prawnych dziecka na Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz
z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
§ 3. Cel konkursu
Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i indywidualnych
zdolności twórczych u dzieci, zainteresowanie ich profilem działalności Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o. o., a tym samym, zapoznanie z zasadami
segregacji odpadów, poszerzenie wiedzy ekologicznej dotyczącej obowiązującego systemu
zbierania odpadów oraz podniesienie świadomości ekologicznej.
§ 4. Temat konkursu
Praca

musi

dotyczyć

obszaru

gospodarki

odpadami

i

ochrony

środowiska,

ze

szczególnym uwzględnieniem głównego profilu działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Wołowie Sp. z o. o. Praca ma zachęcać do prawidłowej segregacji odpadów
lub przedstawiać jak praca PGK wpływa na czystość gminy i środowiska.
§ 5. Zasady konkursu.
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować prace plastyczne, w których
przedstawią swój pomysł na projekt graficzny oklejenia śmieciarki należącej do
Organizatora konkursu.
2. Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko pod
kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę (prace zbiorowe nie będą
rozpatrywane).
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4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas
udziału w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
6. Z chwilą nadesłania bądź dostarczenia prac na konkurs, przechodzą one na własność
Organizatora. Prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi.
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie
Sp. z o. o. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
8. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na zamieszczenie pracy na stronie
internetowej www.pgk-wolow.pl, na profilu na portalu społecznościowym Organizatora
w serwisie Facebook.com oraz ekspozycję podczas Dni Wołowa w dniach 24.06.25.06.2022 r. oraz pikniku ekologicznego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac biorących udział w konkursie
do celów własnych, w szczególności do do wykorzystania prac w całości lub w części na
plakatach, ulotkach, broszurach, gadżetach itp., wydawanych praz Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o. o.
10. Wszystkie nadesłane i dostarczone prace zostaną wyeksponowane na pikniku
ekologicznym, o którym mowa w § 7 Regulaminu.
11. Konkurs jest podzielony na dwa etapy, określone ramami czasowymi.
12. ETAP 1. konkursu:
1) Rozpoczyna się 19.05.2022 r. i potrwa do 03.06.2022 r. do godz. 14:30. Prace
dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
2) Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane:
a) dowolną techniką plastyczną (np. kredki, pastele, flamastry, farby, wyklejanki,
wydzieranki, techniki mieszane – z wyłączeniem grafiki komputerowej i zdjęć);
b) format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A2;
c) w poziomie (ze względu na wymiary boku śmieciarki, na którym znajdzie się
projekt).
3) Praca powinna być opatrzona metryczką na odwrocie:
a) imię, nazwisko dziecka;
b) dokładna nazwa i adres przedszkola/szkoły;
c) telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego.
4) Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Organizatora lub wysłać na adres:
Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej

w

Wołowie

Sp.

z

o.

o.,

ul. Poznańska 1, 56-100 Wołów, do dnia 03.06.2022 r., do godziny 14:30 razem
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z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
5) W przypadku niewypełnienia bądź niepodpisania Formularza zgłoszeniowego, praca
konkursowa zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę w konkursie.
6) Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób
trzecich.
7) Zgłoszenie przez uczestnika swojej pracy do Konkursu plastycznego pn. „Czysta
Gmina z PGK Wołów” uważane będzie za akceptację warunków niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781).
8) Po upływie wyznaczonego czasu, nadesłane i dostarczone projekty zostaną ocenione
przez komisję konkursową. Komisja spośród wszystkich zgłoszonych prac wybierze
10 projektów, które przejdą do ETAPU 2.
9) W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora. Komisja
konkursowa pozostawia sobie swobodę w wyłanianiu lauratów konkursu, a jej decyzja
dotycząca wskazania laureatów ETAPU 1. jest ostateczna.
10) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie będą spełniały
kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą
naruszały dobre zasady współżycia społecznego.
11) O wynikach ETAPU 1. Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wyniki ETAPU 1. zostaną
opublikowane także na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu na portalu
społecznościowym w serwisie Facebook.com.
13. ETAP 2. konkursu:
1) Projekty wybrane przez komisję konkursową w ETAPIE 1. zostaną zamieszczone na
stronie internetowej www.pgk-wolow.pl oraz na profilu na portalu społecznościowym
Organizatora w serwisie Facebook.com.
2) Zwycięży projekt, który uzyska najwięcej polubień pod zdjęciem projektu na profilu
na portalu społecznościowym Organizatora w serwisie Facebook.com.
3) Głosowanie potrwa w terminie od 08.06.2022 r. do 14.06.2022 r. do godz. 20:00.
Głosy oddane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
4) Projekt, który uzyska największą liczbę polubień zostanie zrealizowany przez
Organizatora konkursu.
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5) Organizator poinformuje autora zwycięskiego projektu o terminie i miejscu wręczenia
nagrody.
6) Organizator poinformuje pozostałych uczestników ETAPU 2. o wynikach konkursu
oraz o miejscu, terminie i sposobie wręczenia upominków i dyplomów.
§ 6. Nagrody w konkursie.
1. W konkursie przewidziana jest nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca
w ETAPIE 2. bez wzgędu na kategorię wiekową oraz upominki i dyplomy dla
pozostałych uczestników ETAPU 2. konkursu.
2. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
3. Każdy z laureatów ETAPU 2. otrzyma również zestaw gadżetów ekologicznych.
§ 7. Wręczenie nagrody.
1.

Nagroda główna zostanie wręczona podczas obchodów Dni Wołowa w dniach 24.06.25.06.2022 r. O dokładnym terminie wręczenia nagrody, zwycięzca konkursu zostanie
poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.

2.

Upominki i dyplomy, zostaną wręczone pozostałym uczestnikom ETAPU 2. podczas
pikniku ekologicznego organizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Wołowie Sp. z o. o. Data i miejsce organizacji pikniku zostaną podane w terminie
późniejszym.

§ 8. Postanowienia końcowe.
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania
przyczyny.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form
informacji i zawiadomień uczestników konkursu. Za odpowiednią formę poinformowania
uczestników o zmianie w Regulaminie konkursu uważa się podanie informacji przez
stronę internetową www.pgk-wolow.pl
3. Dostarczenie przez uczestnika konkursu pracy konkursowej jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane
innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez rodziców
lub prawnych opiekunów.
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5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu swoich danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników
Konkursu oraz przekazania laureatom nagród. Dane osobowe ww. osób przetwarzane
będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Niniejszy Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady konkursu.
9. Rezygnacja z konkursu wymaga pisemnego oświadczenia.
10. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.
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