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REGULAMIN KONKURSU "Wielkanocne dEKOrowanie" 
(dalej zwanego „Konkursem”) 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
 
1. Organizator przeprowadzi Konkurs pt. "Wielkanocne dEKOrowanie", podczas którego 

zostaną ocenione nadesłane przez uczestników do Organizatora wykonane 
samodzielnie Wielkanocne eko-dekoracje. 

2. Celem Konkursu jest:  
a) popularyzacja eko stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem upcyklingu, 
b) aktywizacja społeczna, 
c) rozwój umiejętności plastycznych uczestników. 

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego 
uczestników. 

 
§ 2. 

Organizator Konkursu 
 
1. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku 

Sp. z o.o.  (dalej zwane „Organizatorem”). 
2. Adres, pod który należy dostarczyć prace: ul. Przemysłowa 17 09-400 Płock. 
3. Adres poczty elektronicznej: biuro@pgoplock.pl  i tel. 605 457 812, pod którymi 

uzyskasz dodatkowe informacje na temat konkursu. 
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.pgoplock.pl. 
 

§ 3. 
Założenia organizacyjne 

 
1. Konkurs jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych tematem eko stylu życia 

ze szczególnym uwzględnieniem upcyklingu  
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, jak i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy 
na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. 
5. Do Pracy Konkursowej powinna zostać załączona Karta zgłoszeniowa do konkursu 

zawierająca poniższe dane: 
a) imię i nazwisko; 
b) wiek; 
c) adres; 
d) adres e-mail; 
e) telefon kontaktowy; 
f) imię i nazwisko opiekuna (w sytuacji, jeśli autor pracy nie jest pełnoletni); 
g) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie osoby 

niepełnoletniej; 
h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
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i) zdjęcie, na którym ozdoby będące przedmiotem konkursu, zdobią przestrzeń 
twojego domu (*nieobowiązkowe). 

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, z dowolnych materiałów,                                     
z uwzględnieniem maksymalnych rozmiarów 15 cm/15 cm. 

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu, jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

8. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia 
przez Uczestnika na Konkurs więcej niż jednej Pracy Konkursowej, w Konkursie będzie 
brała udział tylko Praca Konkursowa zgłoszona jako pierwsza. 

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, katalogi papierowe, 
katalogi online, opracowania), a także prezentowania prac na wystawach i imprezach 
okolicznościowych organizowanych przez Organizatora oraz zgodą na ich pierwsze 
publiczne wykorzystanie. 

10. Osoba nadsyłająca Pracę Konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 10 maja 2018 r.  

11. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy 
do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa 
własności złożonego egzemplarza pracy. 

12. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową wyraża zgodę na otrzymywanie 
poprzez e-mail informacji związanych z Konkursem i prezentację wizerunku w zakresie 
związanym z organizacją Konkursu.  

13. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie. 
 

§ 4. 
Ocena Prac Konkursowych 

 
1. Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską 

(na koszt nadsyłającego) do dnia 25.04.2022 r. na adres: ul. Przemysłowa 17 09-400 
Płock z dopiskiem "Wielkanocne dEKOrowanie". 

2. O dacie doręczenia przesyłki z Pracą Konkursową decyduje data stempla pocztowego. 
3. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Jury konkursowe. 
4. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 
5. Wyniki głosowania w zostaną przedstawione na portalach społecznościowych PGO do 

29.04.2022 r.  
 
 

§ 5. 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

 
1. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana do dnia 29.04.2022 r. za 

pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora. 
2. Prace laureatów, jak i  pozostałe prace zgłoszone do Konkursu, mogą być również  

prezentowane na wystawie pokonkursowej.  
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§ 6. 
Nagrody 

 
1. Organizator ufunduje trzy nagrody główne.   
2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby nagród i dodatkowych 

wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu. 
 
 

§ 7. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 

regulaminu. 
2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o postanowieniach 

regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzyga Organizator Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania 

przyczyny. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Konkursu, 

które z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora stają się 
obowiązujące. 
 

 
 
 
 
 
 


