Regulamin konkursu plastycznego „W Multiserwis moi rodzice pracują bezpiecznie”
organizowanego w ramach Dnia Bezpieczeństwa w Multiserwis Sp. z o.o.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki uczestnictwa
w

konkursie

plastycznym

„W

Multiserwis

moi

rodzice

pracują

bezpiecznie”

organizowanego w ramach Dnia Bezpieczeństwa w Multiserwis Sp. z o.o. (zwany dalej:
Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest przedsiębiorstwo Multiserwis Sp. z o.o. w Krapkowicach
jako główny organizator Dnia Bezpieczeństwa w formie pikniku rodzinnego dla
pracowników
i ich rodzin (zwany dalej: Organizatorem).
§ 2 Cel Konkursu:
Celem Konkursu są:
1. Pogłębienie wśród dzieci wiedzy na temat bezpiecznej pracy rodziców pracujących
w Multiserwis Sp. z o.o.
2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i zasad obowiązujących podczas
bezpiecznej pracy.
3. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych przemyśleń.
4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Konkurs skierowany jest dla wszystkich dzieci pracowników w wieku od 4 do 12 lat
zatrudnionych w Multiserwis Sp. z o.o.
2. Zadaniem uczestników Konkursu

jest

zinterpretowanie

podanego

tematu:

„W Multiserwis moi rodzice pracują bezpiecznie”.
3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich pracę
wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.
4. Format prac: A4, A3.
5. Jedno dziecko może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
6. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:
a. dzieci w wieku od 4 do 6 lat,
b. dzieci w wieku od 7 do 9 lat,
c. dzieci w wieku od 10 do 12 lat.
7. Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie (PISMEM DRUKOWANYM)
w formie metryczki wypisać:
a. imię i nazwisko autora,
b. wiek autora,
c. imię i nazwisko pracownika Multiserwis Sp. z o.o.
d. nr telefonu, e-mail pracownika Multiserwis Sp. z o.o.
Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z prawnym opiekunem uczestnika
Konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

8. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony
PISMEM DRUKOWANYM i podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego (załącznik nr
1). Formularze zgłoszeniowe należy dołączyć do pracy konkursowej. Formularz
zgłoszeniowy

dostępny

jest

www.multiserwis.com.pl/dzienbezpieczenstwa.

także
Prace

na

niezawierające

stronie
formularzy

zgłoszeniowych nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
9. Administratorem zebranych danych osobowych będzie Organizator.
10. Uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy – przekazując pracę oświadcza,
że uczestnikowi przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do przekazanej pracy.
Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu autorom. Zgłoszenie prac do
Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw
własności egzemplarza pracy konkursowej.
11. Prace na Konkurs można złożyć osobiście w siedzibie Multiserwis Sp. z o.o.
w Krapkowicach lub przesłać na adres Multiserwis Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40, 47-300
Krapkowice z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY. Koszty przesyłki ponosi uczestnik
Konkursu.
12. Termin dostarczenia prac upływa 28.08.2019. Decydującym dniem jest data wpływy pracy
konkursowej. Prace odebrane po terminie nie będą oceniane.
13. Powołana zostanie Komisja Konkursowa, która w ciągu 3 dni roboczych od końca terminu
nadsyłania prac konkursowych wyłoni laureatów.
14. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną
o wynikach Konkursu.
15. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Dnia Bezpieczeństwa w dniu 14.09.2019.
Laureat powinien być obecny podczas rozdania nagród lub wyznaczyć osobę do
odebrania nagrody w jego imieniu i poinformowanie o tym Organizatora.
§ 4 Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa zostanie wyłoniona spośród pracowników Multiserwis, będących
Organizatorem Dnia Bezpieczeństwa w Krapkowicach.
2. Zadaniem Komisji jest:
a. ocena prac,
b. wyłonienie zwycięskich prac,
c. w szczególnych przypadkach Komisja może przyznać wyróżnienia.
§ 5 Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace zostaną ocenione pod względem:
a. zgodności z tematem,
b. różnorodnością stosowania technik,
c. oryginalność pracy,
d. walorów estetycznych i artystycznych.
§ 6 Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

2. W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie nagród i dyplomów za zajęcie I,
II, III miejsca.
3. W szczególnych przypadkach Organizator może przyznać wyróżnienia w formie nagrody i
dyplomu.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika Konkursu (jego przedstawiciela
prawnego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatorów w dowolny sposób w
celach promujących Dzień Bezpieczeństwa 2019 oraz działalności organizatora.
2. Uczestnicy Konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) –
załącznik nr 2.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe
uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu.
6. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcie Konkursu tj. 19.07.2019
8. Informacji dotyczących Konkursu udziela: Pani Sandra Koppe-Ligęzka, Pani Anna
Chojna.
9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

