
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. 
ul. Poznańska 6; 55-140 Żmigród

Konkurs rozpoczyna się 11 grudnia 2017 r. i trwać będzie do 31 stycznia 2018 r. 

Temat prac konkursowych brzmi: „Nasz Żmigrodzki Zdrój - WODA TO ŻYCIE”. 

Konkurs skierowany do uczniów klas I-III ze szkół podstawowych 
w gminie Żmigród:

Szkoły Podstawowej w Barkowie

Szkoły Podstawowej w Korzeńsku

Szkoły Podstawowej w Powidzku

Szkoły Podstawowa w Radziądzu

Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie

Prace konkursowe należy złożyć wychowawcy klasy do 31 stycznia 2018 r.

Odbiór prac przez pracownika  
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.  

nastąpi 5 lutego 2018 r. z sekretariatów szkół.



OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

1. Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną, wykonaną w dowolnej technice na formacie A4. 
Temat pracy: „Nasz Żmigrodzki Zdrój – WODA TO ŻYCIE”.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.

3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

4. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w 
imieniu osób trzecich.

5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem . „Nasz Żmigrodzki Zdrój – WODA TO ŻYCIE”,  
na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące dane: 
• imię i nazwisko, 
• klasa, 
• nazwa szkoły. 
Do pracy należy dołaczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego dotyczącą udziału w konkursie i przetwarza-
nia danych osobowych uczestnika konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe, bez wypełnionej i podpisa-
nej zgody, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu, oznaczać będzie nie za-
kwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

7. Praca, która zdobędzie I miejsce będzie opublikowana na ulotce promującej zdrój uliczny, który usytu-
owany jest na żmigrodzkim rynku.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu w dniach 
6-7.02.2018 r.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej Zakładu, tj. www.mzgkzmigrod.pl  oraz na face-
book Spółki: MZGK Sp z o o Żmigród

4. Nagrodą główną w konkursie jest telefon komórkowy.

5. Dodatkowo, przyznane będą wyróżnienia za drugie i trzecie miejsce w postaci nagród niespodzianek.

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

7. Nagrody zostaną przekazane laureatom osobiście w szkole w umówionym wcześniej terminie.
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To powszechnie dostępne dla ludności urządzenie  
wmontowane w   uliczny przewód wodociągowy 
służący do pobierania wody przez ludność bez-
pośrednio z tych przewodów.  

Zapewnia w sposób higieniczny dostęp do wody.

Oczekiwanie na Żmigrodzkim rynku na busa umili 
łyk świeżej wody z prostego, a zarazem eleganckiego 
źródełka.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na ulotce promującej zdrój ulicz-
ny, znajdujący się na rynku w Żmigrodzie oraz w gazecie „Wiadomości Żmigrodzkie” , a także na opubliko-
wanie fotografii pracy i danych zwycięzcy (tj. Imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły do jakiej uczęszcza) na 
stronie internetowej http://mzgkzmigrod.pl/ oraz Facebook/MZGK Sp z o o Żmigród

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie http://mzgkzmigrod.pl/ ,
na  facebook Spółki: MZGK Sp z o o Żmigród oraz u wychowawców klas.

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym 
regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec 

........................................................................................................................
 (imię i nazwisko dziecka) 

udzielam zgody na udział mojego dziecka  (dziecka pozostającego pod moją prawną opie-
ką) w  konkursie „Nasz Żmigrodzki Zdrój – WODA TO ŻYCIE”. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanej na konkurs pracy plastycznej   
w dowolnym czasie i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy i do zamiesz-
czenia ich w internecie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 
dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

........................................................................................................................
 (data, czytelny podpis rodzica) 


