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REGULAMIN   

KONKURSU PLASTYCZNEGO  

"UWOLNIĆ ODBLASKI" 

 

Konkurs prowadzony jest w ramach Programu „LOTOS-Bezpieczna droga do szkoły”. Celem konkursu jest 

podnoszenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności 

wykształcenia nawyku noszenia odblasków.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Organizatorami konkursu są : 

     - Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk 

     - Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, ul. Piotra Skargi 86/9, 38-200 Jasło 

     - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

     Partnerami konkursu są: WRD Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, WRD Komendy Miejskiej Policji                  

w Bielsku-Białej, Grupa Kombinat Sp. z o.o. Sp.k., Pałac Młodzieży w Gdańsku. 

2. Uczestnikiem konkursu może zostać uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej, którego zgłoszenie 

zostanie nadesłane przez szkołę na właściwy adres wskazany w pkt. 10 Regulaminu. 

3. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych w woj. pomorskim, powiecie jasielskim i powiecie bielskim, 

a w szczególności szkół, które uczestniczyły w programie "LOTOS-Bezpieczna droga do szkoły”. 

4. Zadanie konkursowe: przedstawić w pracy wykonanej w dowolnej technice plastycznej, z wyłączeniem 

techniki przestrzennej, swoją wizję hasła "Uwolnić odblaski".  Wybraną pracę,  przesyła w imieniu ucznia 

nauczyciel, wychowawca lub dyrektor szkoły. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac. 

5. Czas trwania konkursu: 4 kwietnia – 25 maja 2012 

6. Poprawne zgłoszenie pracy powinno zawierać:  

 - dane uczestnika tj.: imię i nazwisko autora pracy  

 - nazwę i adres szkoły, klasa, tytuł pracy 

 - imię, nazwisko i podpis zgłaszającego (podpis na odwrocie pracy jest równoznaczny z akceptacją      

   regulaminu konkursu) 

- numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej szkoły; 

- oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 i 8 Regulaminu (prace nadesłane bez oświadczeń nie będą 

brały udziału w konkursie).  

7. Do zgłoszonych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie dyrektora szkoły (załącznik nr 2 do 

Regulaminu) wraz z imienną lista uczniów, którzy biorą udział w konkursie.  

8. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów.         

W przypadku osób niepełnoletnich, których prace zostały zgłoszone do konkursu zgoda rodziców lub 

opiekunów prawnych - w tym zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz zbieranie i przetwarzanie  

      danych osobowych przez Organizatorów konkursu w celach promocyjno-marketingowych, związanych z 

prowadzoną przez te podmioty działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) - musi być wyrażona na piśmie w formie oświadczenia o 

odpowiedniej treści - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Podpis zgłaszającego 

nauczyciela lub wychowawcy na odwrocie pracy rozumiany będzie za wyrażenie przez niego zgody na 

wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych w celach promocyjnych Organizatorów 

związanych z przeprowadzeniem niniejszego konkursu.  

9.  Zadanie konkursowe powinno być wykonane na kartce papieru, formatu co najmniej A4. 

10. Kompletne zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres właściwy dla siedziby    

      szkoły tj.  

       a) w woj. pomorskim - Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk  

       b) w powiecie jasielskim - Jasielski Klubu Motorowy i Ratownictwa Drogowego ul. Piotra Skargi 86/9,                

38-200 Jasło 

       c) w powiecie bielskim - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." ul. Traugutta 11, 43-502  

Czechowice-Dziedzice 

       z dopiskiem "Uwolnić odblaski",  w terminie do dnia 25 maja 2012 r. O zakwalifikowaniu pracy  do 

konkursu decyduje data otrzymania  przez adresata pracy konkursowej wraz z kompletnym zgłoszeniem 

przed upływem tego terminu. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą brały udziału w konkursie. 

11. Rozstrzygnięcia konkursu dokona do dnia 1 czerwca 2012 r. Komisja Konkursowa właściwa  dla danego 

regionu (1.region: woj. pomorskie,  2. region: powiat jasielski, 3. region: powiat bielski). 

12. Komisje Konkursowa zostaną powołana przez organizatora konkursu Grupę LOTOS S.A. 
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13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 4 czerwca 2012 r. na stronie internetowej 

www.bezpiecznadroga.lotos.pl, a szkoły Laureatów zostaną powiadomione telefonicznie i/lub mailowo. 

          14. Na podstawie otrzymanych prac konkursowych Komisja Konkursowa - właściwa dla poszczególnego    

regionu – przyzna I, II i III miejsce oraz 7 wyróżnień. 

15. Zwycięską szkołą w każdym regionie zostanie placówka, do której uczęszcza zdobywca I miejsca. 

16. Kryterium wyboru zwycięskich prac będą walory plastyczne pracy oraz odzwierciedlenie tematu konkursu. 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych prac. 

17. Nagrodami w konkursie będą: za I miejsce – rower, kask i kamizelka odblaskowa; za II miejsce - 

rolki, kask, zestaw ochraniaczy i kamizelka odblaskowa; za III miejsce – plecak, gra edukacyjna, 

kask,  kamizelka odblaskowa.  

18. Szkoła do której uczęszcza Laureat I nagrody otrzyma specjalną nagrodę rzeczową tj.  2 rowery                            

i zestaw mini znaków drogowych lub inną o tej samej wartości nagrodę uzgodnioną między 

stronami.  

19. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się  do dnia 20 czerwca 2012 r. w każdym               

z regionów oddzielnie tj.: 1.region: woj. pomorskie,  2. region: powiat jasielski, 3. region: powiat bielski. 

Dokładna data i miejsce wydarzenia zostaną ustalone indywidualnie (telefonicznie i/lub mailowo) ze 

szkołami uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie. 

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania innych nagród niż wymienione powyżej                            

o równowartości im odpowiadającej oraz zakończenia konkursu bez wyróżniania żadnej ze zgłoszonych 

prac. 

21. O zakończeniu konkursu bez wybrania żadnej ze zgłoszonych prac Organizatorzy są obowiązani 

poinformować uczestników konkursu w terminie wskazanym w punkcie 13 Regulaminu poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.bezpiecznadroga.lotos.pl. 

22. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.   

23.  Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych nagród. 

24. Niniejszy konkurs nie jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", 

których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

25. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu i wyłonieniem nagrodzonych prac powinny być 

składane pisemnie (na adres: Biuro Sponsoringu Spraw Społecznych i CSR, Grupa LOTOS S.A.,                 

ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk) w terminie 7 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną złożenia 

reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uprawniony podmiot w terminie 

14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje 

zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są 

ostateczne  i dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana. 

26. Organizator Grupa LOTOS S.A. nieodpłatnie nabywa prawo własności prac konkursowych, które zostaną 

zgłoszone do konkursu z chwilą zakwalifikowania ich do konkursu oraz majątkowe prawa autorskie                

z nimi związane, na wszystkich polach eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.).  

27. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych                 

z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Grupy 

LOTOS S.A w Gdańsku. Skierowanie przez uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po 

wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w pkt. 25 Regulaminu. W sprawach                             

nie uregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 

28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu, lub odwołania                         

go w przypadku zdarzeń losowych lub działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronie 

internetowej www.bezpiecznadroga.lotos.pl. 

29. Regulamin wraz z wzorami oświadczeń oraz wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej  

www.bezpiecznadroga.lotos.pl. 

30. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Iwona Mostowska, Biuro Sponsoringu, Spraw Społecznych                  

i CSR, Grupa  LOTOS S.A., Iwona.Mostowska@grupalotos.pl, tel.: (58) 308 87 21.   
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