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Regulamin konkursu plastycznego  
„Dlaczego mamy w domach ciepło i dlaczego jest ono dla nas takie ważne?” 

 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w Świnoujściu 
ul. Daszyńskiego 2 
72-600 Świnoujście  
 

A. Postanowienia ogólne 
1 Organizatorem Konkursu „Dlaczego mamy w domach ciepło i dlaczego jest ono dla nas takie ważne?” jest 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w Świnoujściu (dalej: Organizator).  
2 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 oraz dzieci przedszkolnych z grup 

„starszaki” z placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Świnoujścia i przeprowadzony będzie w 
terminie: 
a) dla dzieci przedszkolnych (”starszaków”): od 23.10.2017r. do 10.11.2017r., 
b) dla uczniów z klas 1-3: od 06.11.2017r. do 24.11.2017r. 

3 W Konkursie przewidziane są nagrody, które funduje Organizator.  
B. Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców 

1 Uczestnikami Konkursu będą osoby niepełnoletnie: uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3 oraz dzieci 
przedszkolne z grup „starszaki”.  

2 Prace plastyczne biorące udział w konkursie mogą być wykonane w dowolnej technice i w maksymalnym 
formacie A3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę. 

3 O konkursie zostaną pisemnie powiadomione placówki oświatowe: szkoły podstawowe i przedszkola. 
4 Prace plastyczne należy dostarczyć na adres siedziby Organizatora najpóźniej do dnia: 

a) dla dzieci przedszkolnych (”starszaków”): do 10.11.2017r., 
b) dla uczniów z klas 1-3: do 24.11.2017r. 

      wraz z wypełnionym formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu 
5 W przypadku przesłania pracy konkursowej pocztą – decyduje data wpływu do siedziby Spółki 
6 W przypadku niezałączenia prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Organizator 

odrzuci przedłożone jej prace. 
7 Każda zgłoszona praca powinna być opisana następująco: imię i nazwisko autora, nazwa grupy/klasy, nazwa i 

adres placówki, imię i nazwisko wychowawcy, imię i nazwisko dyrektora placówki, dane kontaktowe (telefon / 
e-mail). 

8 Ocena prac dokonana zostanie przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Przy ocenie 
uwzględniany będzie wiek autora oraz zwartość merytoryczna i artystyczna pracy. Decyzja Komisji 
Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
a) dzieci przedszkole - „starszaki”, 
b) uczniowie szkół podstawowych – klasy 1-3. 

10 Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora-www.pec.swinoujscie.pl 
w terminie do 08.12.2017 r.  

11 Opiekunowie zwycięzców zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub e-mailem. Ponadto Osoby 
nagrodzone zostaną powiadomione o wyniku konkursu i terminie odbioru nagrody na piśmie (listownie lub 
drogą elektroniczną) 

12 Odbiór nagrody odbędzie się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora.  
C. Nagrody 

1 W Konkursie nagradzane są: laureat (jedno dziecko z grupy przedszkolnej i jedno z klasy szkolnej), grupa/ 
klasa laureata, wychowawca i dyrektor laureata 
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2 Nagrodami w konkursie są: 
a) dzieci przedszkolne - „starszaki”, 

 laureat – zestaw klocków LEGO, 
 grupa laureata – wyjście do kina dla całej grupy, 
 wychowawca grupy i dyrektor laureata – zestaw piśmienniczy, 

b) uczniowie szkół podstawowych (klas 1-3). 
 laureat – tablet, 
 grupa laureata – wyjście do kina dla całej grupy, 
 wychowawca grupy i dyrektor laureata – zestaw piśmienniczy. 

3 Organizator może przyznać dodatkowe nagrody za wyróżnione prace. 
4 Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną lub inną rzecz. 

D. Postanowienia końcowe 
1. Każdy prawny opiekun grupy przedszkolnej / klasy szkolnej biorących udział w Konkursie ma obowiązek 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Udział w Konkursie jest równoznaczny z jego akceptacją. 
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego  
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. 
4. Organizator nabywa na własność majątkowe prawa autorskie do przesłanych prac i może nimi swobodnie 

zarządzać. 
5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia uczestnika w 

konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.pec.swinoujscie.pl). 
E. Oświadczenie organizatora  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oświadcza, że w ramach realizacji niniejszego Konkursu 
przetwarzał będzie dane uczestników czasowo tylko i wyłącznie w celu rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu i 
nagrodzenia zwycięzców.   

 
 


