II KONKURS PLASTYCZY
„PosprzątaMY Polskę”
REGULAMIN KONKURSU
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki oraz zasady
przeprowadzenia konkursu plastycznego pod hasłem „PosprzątaMY Polskę” skierowanego
do wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z Gminy Trzebinia objętej
działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.
2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest AVR Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie przy ul. Józefa Dietla 93/4 oraz Związek Międzygminny „Gospodarka
Komunalna” w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 4.
3. Wszelkich informacji na temat organizacji i zasad przeprowadzenia Konkursu udziela
organizator pod numerem telefonu 885 665 075
4. Celem Konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych ze
szczególnym uwzględnieniem segregowania odpadów.
Rozdział 2. Czas trwania
1. Konkurs trwa od 15.09.2021-15.10.2021.
2. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 15.10.2021r.
3. W przypadku nadsyłania prac pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
4.Prace wysłane/dostarczone po ww. terminie nie będą oceniane.
Rozdział 3. Uczestnicy
1. W Konkursie mogą wziąć udział wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół
podstawowych z terenu Gminy Trzebinia (zwani dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”),
których opiekunowie prawni wraz z pracą prześlą podpisane oświadczenie wyrażające
zgodę na wzięcie udziału w Konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu). Prace bez
oświadczenia dotyczącego zgody na udział w Konkursie nie będą oceniane.
2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
Rozdział 4. Zasady
1. Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej przedstawiającej
pejzaż ( krajobraz, otoczenie miejskie lub wiejskie) najbliższej Uczestnikowi okolicy
z wkomponowanymi elementami nawiązującymi do segregacji odpadów (np. kolorowe
pojemniki na poszczególne frakcje, kosze na odpady, stanowiska kontenerowe,
czynności związane z segregacją).

2. Prace konkursowe muszą uwzględniać następujące kryteria:
 sposób przygotowania: praca wykonana odręcznie, musi być wynikiem osobistej
twórczości Uczestnika;
 technika pracy: dowolna, plastyczna;
 format pracy: od A4 do A3.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną (1) własnoręcznie przygotowaną Pracę
(„Praca”). Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne – przesłanie jednej Pracy
przygotowanej przez grupę Uczestników nie będzie zakwalifikowane do Konkursu.
5. Dodatkowo, każda Praca musi być opisana na rewersie (odwrotna strona pracy)
w następujący sposób:
 imię i nazwisko Uczestnika, wiek/klasa;
 nazwa i adres placówki oświatowej;
 imię i nazwisko (imiona i nazwiska) opiekuna prawnego (opiekunów prawnych)
Uczestnika bądź nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana;
 adres email lub nr telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna prawnego
Uczestnika bądź nauczyciela.
6. Do każdej pracy musi zostać dołączony oryginał załączonego do Konkursu Oświadczenia
(załącznik nr 1 Regulaminu) wraz z podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
7. Prace dostarczone nie zgodnie z pkt. 2 i 3 nie będą podlegały ocenie.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych do Konkursu Prac. Prace zwycięzców przechodzą
na własność Organizatora z chwilą wydania Nagrody.
9. Prace należy wysłać/dostarczyć w oryginale pocztą, przesyłką kurierską/osobiście na
następujący adres Organizatora: AVR S.A. Chrzanów, ul. Fabryczna 12 z dopiskiem:
konkurs „PosprzątaMY Polskę”.
Rozdział 5. Zwycięzcy i Nagrody.
1. Prace Uczestników oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
 Kategoria I: wychowankowie przedszkoli,
 Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV,
 Kategoria III: uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII.
2. Komisja konkursowa („Komisja konkursowa”) dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
zgodność z formatem, trafność i sposób przedstawienia tematu, estetykę wykonania.
3. Organizator ufunduje nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej Uczestników.
Nagrodzeni Uczestnicy otrzymają bony podarunkowe do wybranych sklepów:
Kategoria I

I miejsce – bon o wartości 200zł
II miejsce – bon o wartości 150zł
III miejsce – bon o wartości 100 zł
Wyróżnienie – bon o wartości 50zł
Kategoria II I miejsce – bon o wartości 200zł
II miejsce – bon o wartości 150zł
III miejsce – bon o wartości 100 zł
Wyróżnienie – bon o wartości 50zł

Kategoria III I miejsce – bon o wartości 200zł
II miejsce – bon o wartości 150zł
III miejsce – bon o wartości 100 zł
Wyróżnienie – bon o wartości 50zł

4. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni zostaną do dnia 29.10.2021 r. przez Komisję konkursową
(„Komisja konkursowa”) złożoną z przedstawicieli Organizatora i Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie. Sposób powołania Komisji konkursowej określa
Organizator. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. Po wyłonieniu zwycięzców
Organizator skontaktuje się z opiekunami Uczestników celem pozyskania danych
niezbędnych do przekazania nagrody.
5. Lista zwycięzców i ich prace zostaną opublikowane na profilach Organizatora i na
stronach internetowych Organizatora i ZMGK.
6. Nagroda („Nagroda”) jest zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks jedn. Dz.U. z 2020
r., poz. 1426).
7. Organizator przekaże Nagrody zwycięzcom osobiście/jeżeli warunki epidemiczne na to
pozwolą w biurze Chrzanów, ul. Fabryczna 12 bądź dostarczy do placówki, z której została
nadesłana praca.
Rozdział 6. Dane osobowe
1. Biorąc udział w Konkursie i akceptując Regulamin rodzice/opiekunowie prawni
Uczestnika akceptują przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska
swojego oraz Uczestnika, wieku, adresu zamieszkania Uczestnika, swojego adresu e-mail
i numeru telefonu przez AVR S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefa Dietla 93/4,
w celu realizacji Konkursu. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, iż jest mu
wiadomo, że przysługuje mu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich
poprawiania, oraz że dane są podane dobrowolnie, a bez ich podania nie jest możliwa
względem niego realizacja Konkursu.
2. Administratorem danych Konkursu „PosprzątaMY Polskę” jest AVR S.A. z siedzibą w
Krakowie, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków. Dane zbierane są w związku z
przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. 3. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu
przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania im
Nagród.
Rozdział 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.
U. z 2020 r., poz. 2094).
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającymi wszelkie zasady Konkursu.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego
Regulaminu.
4. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Konkursu najpierw w sposób ugodowy, w drodze negocjacji. Nie wyłącza
to jednak możliwości skorzystania z innych środków prawem przewidzianych.

