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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W FORMIE KOMIKSU 

pn. Czy wiesz, że…?. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Czy wiesz, że…?”, zwanego dalej „Konkursem” jest 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 44, 95-050 

Konstantynów Łódzki zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa od 25 maja 2020 r. do 21 czerwca 2020 r.  

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu określonego w ust. 2.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na 

stronie www.pkgkl.pl oraz FB. 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.pkgkl.pl oraz 

fb/pkgkl.konstantynowlodzki. 

7. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 42 211 13 19 wew. 

106. 

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa (zwana dalej 

„Komisją”), powołana przez Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki  

Sp. z o. o. 

9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji. 

 

§ 2 Cel konkursu 

 

1. Celem konkursu jest: 

a) podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży dot. kwestii oszczędzania wody  

i zasad dbania o sieć kanalizacyjną,   

b) rozwijanie wrażliwości ekologicznej, artystycznej  i kulturalnej dzieci i młodzieży,  

c) kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody, poprzez uświadomienie im obecności 

wody w ich codziennym życiu, znaczenia jej ochrony i racjonalnego gospodarowania jej zasobami, 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs obejmuje samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu nawiązującej do tematyki 

konkursu, techniką dowolną, wymagany format: A4 lub A3.  

2. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i zbiorowych.  

3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie jedną pracę.  

4. Konkurs jest adresowany dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Konstantynów Łódzki i okolic, 

według 3 kategorii wiekowych:  

 klasy I – III, 

 klasy IV – VI, 

 klasy VII – VIII. 

5. Prace można przesyłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp.  

z o.o., ul. Jana Pawła II 44, 95-050 Konstantynów Łódzki lub wysłać e-mailem na adres: 

a.marczak@pkgkl.pl, przy czym nieprzekraczalny termin dostarczania prac to 21 czerwiec 2020 r. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek przesyłanych pocztą. 

7. Na odwrocie każdej pracy lub w e-mailu należy podać dane uczestnika: imię, nazwisko, nazwę szkoły, 

klasę oraz kontakt (telefon/e-mail) do rodzica/opiekuna prawnego. 

8. Do pracy prosimy załączyć oświadczenie o udziale w konkursie lub jego skan (załącznik nr 1 do 

Regulaminu Konkursu - do pobrania na www.pkgkl.pl i fb/pkgkl.konstantynowlodzki . 

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

10. Zgłoszenie prac do konkursu uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu. 

11. Zgłoszenie prac do konkursu uważane będzie za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika konkursu przez Organizatora konkursu, na potrzeby związane z informowaniem o Konkursie, 

jego wynikach, laureatach Konkursu, z zachowaniem prawa do wglądu do danych osobowych, żądania 

ich poprawiania lub usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późniejszymi zmianami). 

12. Z chwilą zgłoszenia prac do Konkursu Organizator nabywa prawo do nieodpłatnego, bezterminowego  

i nieograniczonego wykonywania reprodukcji prac, rozpowszechniania ich na stronie internetowej PKGKŁ 

Sp. z o.o., mediach społecznościowych, w materiałach, wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych 

PKGKŁ Sp. z o.o. oraz ich ekspozycji w miejscach publicznych. 
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13.  Z chwilą złożenia/przekazania Organizatorowi prac plastycznych, stają się one własnością Organizatora 

i nie są zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu. 

 

§ 4 Ocena dostarczonych prac i nagrody 

 

1. Skład Komisji Konkursowej powołuje Organizator. 

2. Komisja dokona oceny prac wg ww. kategorii wiekowych. 

3. Komisja oceniać będzie: 

 zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

 estetykę wykonania pracy, 

 oryginalność, 

 pomysłowość,  

 samodzielność, 

 kompozycję,  

 dostosowanie techniki do tematu pracy, 

 dbałość o szczegóły,  

 wkład pracy,  

 dobór kolorów. 

4. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane 

do konkursu. 

5. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród: 

 miejsce I w każdej kategorii wiekowej – sprzęt sportowy/ elektroniczny o wartości do 350,00zł 

 miejsce II w każdej kategorii wiekowej – sprzęt sportowy/ elektroniczny o wartości do 250,00zł 

 miejsce III w każdej kategorii wiekowej – sprzęt sportowy/ elektroniczny o wartości do 150,00zł 

 wyróżnienia- po dwa w każdej kategorii wiekowej  

 nagrody pocieszenia oraz dyplomy dla wszystkich uczestników 

6. Komisja zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów, wskazania ich większej liczby lub przyznania 

nagród dodatkowych. 

7. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje 

głos przewodniczącego Komisji.  

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

9. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu. 

10. Wybrana praca jednego bądź kilku laureatów konkursu trafi na folder „Czy wiesz, że?”, który ma na 

celu przystępne przyswajanie wiedzy przez dzieci (o oszczędzaniu wody oraz zasadach dbania o sieć 

kanalizacyjną).  

11. O decyzji Komisji nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą 

elektroniczną. 

10. Wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronie www Organizatora: www.pkgkl.pl  

i fb/pkgkl.konstantynowlodzki. 

 

 

Załączniki: 

Wzór oświadczenia o udziale w konkursie. 
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Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego  w formie komiksu 

„Czy wiesz, że…?” 

……………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
Dane rodzica/ opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 

Ja 

..................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego) 

 

rodzic/ opiekun prawny ........................................................................................................................................... 
                                                                                                                  (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

 
oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na udział ..................................................................................................... w Konkursie  
                                                                                                     (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

Plastycznym w formie komiksu pn. „Czy wiesz, że…?”, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy 

Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. 

 

2. Zgłoszona do Konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości ......................................................................................                                  
                                                                                                                                                                   (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)                                                                                                                                                                                                                      
i nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie została zgłoszona do innych 

konkursów. 

 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do zgłoszonej do Konkursu pracy na rzecz 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. 

 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonej pracy na wszystkich polach eksploatacji, 

a w szczególności na potrzeby tego Konkursu, na stronie internetowej PKGKŁ Sp. z o.o., profilu na Fb w materiałach, 

wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych PKGKŁ Sp. z o.o, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). 

 

5. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych ......................................................................................................  
                                                                                                                                           (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

w bazie danych Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia  Konkursu oraz 

dalszego wykorzystania prac. 

Informujemy jednocześnie, iż Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Przedsiębiorstwo 

Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. z siedzibą: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 44, 

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 500 504 137,  iod@pkgkl.pl, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Czy wiesz, że…?”, 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres czas nieokreślony, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) Zgłoszenie prac do konkursu uważane będzie za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika konkursu przez Organizatora konkursu, na potrzeby związane z informowaniem o Konkursie, jego 

wynikach, laureatach Konkursu, z zachowaniem wszystkich praw zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). 

 

 

.............................................................................................................................. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego, niezbędny do wzięcia udziału w konkursie) 

 

6. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu w mediach 

społecznościowych (w tym Facebook, inne miejsca publiczne) oraz na stronie internetowej organizatora konkursu. 

 

 

.............................................................................................................................. 
    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


