
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Codzienny kartonik świeżego mleka – to zdrowia rzeka” 

 
§1. 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Codzienny kartonik 

świeżego mleka – to zdrowia rzeka” (dalej: Konkurs). 

2. Organizatorem Konkursu jest PARTNER PROGRAMU „DOSKONAŁE MLEKO W SZKOLE”, 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALFA-SIEDEM” Bożena Wieczorek z siedzibą: 

ul. Spokojna 5, 27-230 Bór Kunowski, realizujący program „Doskonałe Mleko w Szkole” (dalej: 

Organizator). 

3. Konkurs odbywa się pod patronatem Fundacji „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia” z siedzibą: ul. 

Duńska 3, 05-152 Czosnów, która wspiera program „Doskonałe Mleko w Szkole” (dalej: Patron). 

 

§2. 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony jest dla 

placówek oświatowych, które mają podpisaną umowę z Organizatorem w ramach programu 

„Doskonałe Mleko w Szkole” (dalej: Szkoła). 

2. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń uczęszczający do Szkoły opisanej w pkt. 1, prace 

plastyczne powinny być wykonane indywidualnie. 

3. Konkurs trwa w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 w terminie od 02-31 maja 2017r. 

Wyróżniamy dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa obejmuje klasy 0-III, natomiast druga grupa 

obejmuje klasy od IV – VI.  

 

§3. 

1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej bezpośrednio związanej z realizacją programu 

„Doskonałe Mleko w Szkole” lub wartościami odżywczymi świeżego mleka ze znakiem „Doskonałe 

mleko” oraz jogurtów ze znakiem BiFi (dalej: Prace konkursowe). Prace konkursowe powinny 

podejmować tematykę łączącą radość i witalność życiową ze spożywaniem mleka i przetworów 

mlecznych. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora. Forma przesłanej pracy powinna 

być adekwatna do jej charakteru. Jeśli charakter Pracy konkursowej na to pozwala może ona być 

przesłana w postaci elektronicznej na adres e-mail Organizatora: alfa-siedem@wp.pl. Oryginały 

Prac konkursowych powinny być dostępne na terenie Szkoły. 

2. Do Konkursu może przystąpić nieograniczona liczba uczniów indywidualnych w danej Szkole, z tym 

że Szkoła w ramach wewnętrznej selekcji wybierze jedną , jej zdaniem, najlepszą Pracę konkursową 

w danej grypie wiekowej i dostarczy ją do Organizatora. 

3. Prace konkursowe należy przesyłać do Organizatora w terminie do 06 czerwca 2017 r. (decyduje 

data stempla pocztowego lub – w przypadku przesyłania w inny sposób niż za pośrednictwem poczty 

- data nadania u innego przewoźnika). 

 

§4. 

1. Do Pracy konkursowej powinny być dołączone dane osobowe ucznia uczącego się w Szkole oraz 

pisemne oświadczenie przedstawiciela ustawowego każdego z uczniów, iż uczeń posiada majątkowe 

prawa autorskie do przekazanych materiałów, a przedstawiciel ustawowy ucznia udziela 

Organizatorowi i  Patronowi nieodpłatnie i na czas nieoznaczony licencji na korzystanie przez nich z 

całości autorskich praw majątkowych dotyczących Pracy konkursowej na wszystkich polach 

eksploatacji istniejących w dniu złożenia oświadczenia, a w szczególności: 



a) publikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie itp. czynności dotyczące Pracy konkursowej w celach 

związanych z działalnością Organizatora i Patrona, a w szczególności w celach promocyjnych, 

marketingowych i reklamowych, 

b) dokonywanie przez  Organizatora i Patrona poprawek, modyfikacji, weryfikacji i aktualizacji 

przekazanych materiałów, 

c) wykorzystanie w organizowanych przez Organizatora i Patrona spotkaniach, wystawach itp., 

d) prezentowanie Pracy konkursowej łącznie ze znakami towarowymi należącymi do Organizatora i 

Patrona, a także zgadza się na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych ucznia zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 

późn. zm.). 

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§5. 

1. Po upływie terminu nadsyłania Prac konkursowych, Organizator oceni nadesłane Prace mając na 

uwadze w szczególności formę pracy, sposób jej wykonania, kreatywność, ilość wysiłku włożonego 

w jej wykonanie oraz zgodność pracy z tematyką Konkursu. 

2. W wyniku przeprowadzonej oceny, Organizator wyłoni 3 laureatów Konkursu w każdej grupie 

wiekowej przyznając im miejsca od 1 do 3.Wyłonienie laureatów nastąpi do dnia 10 czerwca 2017 r. 

3. Decyzja Organizatora wyłaniająca laureatów Konkursu oraz przyznająca nagrody jest ostateczna i 

nie podlega zaskarżeniu. 

4. W zależności od miejsca, które zostało przyznane laureatowi Konkursu, Organizator przyzna 

laureatowi Konkursu następujące nagrody ( dwie grupy wiekowe ): 

a) miejsce I       – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł 

b) miejsca II     – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł 

c) miejsce III    – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł . 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

6. Nagrody zostaną dostarczone do placówek oświatowych przez Organizatora Konkursu i na jego 

koszt. 

7. Laureaci zostaną powiadomieni o ich wyłonieniu przez Organizatora oraz zostaną nagrodzeni 

podczas uroczystości szkolnej zorganizowanej przez Szkołę najpóźniej do dnia 20 czerwca  2017 r.. 

8. Dodatkowo lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Patrona 

www.mlekowszkole.pl. 

 

§6. 

1. Przesłanie przez Szkołę do Organizatora Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją przez 

uczestnika Konkursu regulaminu Konkursu „Codzienny kartonik świeżego mleka – to zdrowia 

rzeka” 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu w 

porozumieniu z Patronem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlekowszkole.pl/


 

Załącznik Nr 1  

do Regulaminu Konkursu -  „Codzienny kartonik świeżego mleka – to zdrowia rzeka”. 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika (ucznia) 

 

 

Klasa 

 

 

 Nazwa i numer szkoły 

 

 

Dokładny adres szkoły 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Jako przedstawiciel ustawowy ucznia uczącego się u uczestnika Konkursu, w imieniu mojego dziecka 

oświadczam, iż uczeń posiada majątkowe prawa autorskie do przekazanych materiałów i jako jego 

przedstawiciel ustawowy udzielam Organizatorowi i Patronowi nieodpłatne i na czas nieoznaczony licencji 

na korzystanie przez nich z całości autorskich praw majątkowych dotyczących Pracy konkursowej na 

wszystkich polach eksploatacji istniejących w dniu złożenia oświadczenia, a w szczególności:    

a) publikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie itp. czynności dotyczące Pracy konkursowej w celach 

związanych z działalnością Organizatora i Patrona, a w szczególności w celach promocyjnych, 

marketingowych i reklamowych, 

b) dokonywanie przez  Organizatora i Patrona poprawek, modyfikacji, weryfikacji i aktualizacji 

przekazanych materiałów, 

c) korzystanie w organizowanych przez Organizatora i Patrona spotkaniach, wystawach itp., 

d) prezentowanie Pracy konkursowej łącznie ze znakami towarowymi należącymi do Organizatora i 

Patrona, 

a także wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 

zm.). 

 

 

 

.………………………………….                …………………………………… 

   Miejscowość, data                Podpis przedstawiciela ustawowego 


