Regulamin Konkursu plastyczno – technicznego
„Gramy w wiatr – zmieniamy świat”

INFORMACJE OGÓLNE
§ 1.
1. Organizatorem Konkursu „Gramy w wiatr – zmieniamy świat”(dalej: „Konkurs”) jest
Energix Polska Sp. z o.o., Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa (dalej:
„Organizator”)
2. Konkurs organizowany jest z okazji zakończenia budowy Farmy Wiatrowej Sępopol,
przedsięwzięcia realizowanego w Gminie Sępopol.
3. Celem Konkursu jest promocja tematyki związanej z energią odnawialną, szczególnie
energii wiatrowej.

ZASADY UCZESTNICWA I PRZEBIEG KONKURSU
§ 2.

1. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej lub pracy
technicznej związanej z energetyką wiatrową. Przykładowe aspekty – jak powstaje
prąd, skąd się bierze prąd, prąd w moim gniazdku płynie z … , energia wiatrowa jest
ekologiczna, bo…, moja gmina wolna od dymu..,
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Sępopol w
rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1082). Szkoły biorące udział w Konkursie:
•

Szkoła podstawowa w Dzietrzychowie

•

Szkoła Podstawowa w Ponikach

•

Szkoła Podstawowa w Sępopolu

•

Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu

4. Uczeń może przystąpić do Konkursu w 1 z 4 kategorii:
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów zerówek oraz klas 1-3
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów klas 4-6
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów klas 7-8
- Konkurs techniczny dla uczniów klas 6-8 – grupy 3-5 osobowe
5. Określenie charakterystyki prac:
5.1. praca biorąca udział w Konkursie plastycznym powinna być wykonana w formie płaskiej,
na papierze w rozmiarze A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, farby plakatowe,
farby akwarelowe, pastele suche, pastele olejne, kredki, grafika, collage (wyklejanki)

5.2 praca zgłoszona do Konkursu technicznego - przykładowe propozycje: makiety, grafika
komputerowa, instalacje, prace techniczne, filmy, fotografie, rzeźby
6. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 roku osobiście w
siedzibie Organizatora w Bartoszycach, ul. Marii Konopnickiej 2a godzinach 8.30-16.00 lub za
pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Biuro Budowy Energix Polska/ONDE,
ul. Marii Konopnickiej 2a, 11-200 Bartoszyce z dopiskiem: Konkurs „Gramy w wiatr Zmieniamy świat”
7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę swojego autorstwa. Uczestnik może przystąpić
do Konkursu plastycznego lub Konkursu technicznego, nie ma możliwości zgłoszenia w
obydwu kategoriach.
8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, stworzonymi samodzielnie przez
uczestników. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o
samodzielności przy tworzeniu pracy, jak również potwierdzenie faktu, że praca nie była
wcześniej zgłaszana do innych konkursów.
9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej lub pracy
technicznej wraz z załącznikami, do pracy należy dołączyć wypełnione oryginały poniższych
dokumentów:
‒ formularz „Zgłoszenie pracy plastycznej” (Załącznik nr 1) / „Zgłoszenie pracy technicznej”
(Załącznik nr 2),
‒ oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (załącznik nr 3),
‒ zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Konkursie (załącznik nr 4),
‒ zgodę na wykorzystywanie pracy (załącznik nr 5).
10. Prace nadesłane po terminie wskazanym w pkt 6 lub wykonane niezgodnie z regulaminem
nie będą oceniane.

§ 3.
1. Nadesłane i zakwalifikowane prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury Organizatora,
w skład którego wchodzą Pracownicy Energix Polska.
2. Jury Organizatora przy ocenianiu bierze pod uwagę następujące kryteria:
‒ nawiązanie do tematu Konkursu,
‒ oryginalność i kreatywność,
‒ właściwy dobór materiałów i technikę wykonania,
‒ walory artystyczne i merytoryczne
‒ umiejętności graficzne i kolorystyczne.
3. Prace zostaną ocenione w terminie do 31 maja 2022 r.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
5. Laureat oraz Finaliści Konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach przez Organizatora
Konkursu podczas Pikniku dnia 1 czerwca, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w
Sępopolu.
6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.energixpolska.pl

§ 4.
1. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia. Każdy uczestnik
Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie. Wykaz nagród będzie dostępny na
stronie Organizatora.
2. Przydział nagród w kategorii indywidualnych prac plastycznych w każdej kategorii:
‒ Zwycięzca ‒ laureat Konkursu za zajęcie 1-szego miejsca
‒ Finalista Konkursu za zajęcie 2-go miejsca
‒ Finalista Konkursu za zajęcie 3-go miejsca
3. Przydział nagród w kategorii grupowych prac technicznych:
‒ Zwycięska grupa - laureaci Konkursu za zajęcie 1-szego miejsca
‒ Finaliści Konkursu za zajęcie 2-go miejsca
‒ Finaliści Konkursu za zajęcie 3-go miejsca

§ 5.
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne przeniesienie
autorskich praw majątkowych dotyczących nadesłanych prac na rzecz Organizatora, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową,
wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich
publikacjach oraz materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, bez względu na
sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
2. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
3. Organizator Konkursu przewiduje ekspozycję zakwalifikowanych do Konkursu prac, wraz z
informacją o autorze, na Pikniku w dniu 1 czerwca w Sępopolu.
4. Prace plastyczne mogą być nieodpłatnie wykorzystane na stronie internetowej Organizatora
oraz stronach internetowych Spółek z grupy kapitałowej (Energix Group), w mediach
społecznościowych Organizatora, w materiałach reklamowych, informacyjnych oraz
promocyjnych Organizatora.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie, będą przetwarzane zgodnie z
ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2, ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, określane jako „RODO”).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6.
1. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora
www.energixpolska.pl
2. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym terminie poprzez
zamieszczenie zmian na stronie internetowej: www.energixpolska.pl
3. Wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie
internetowej.
4. Dodatkowych informacji udziela Magdalena Sankowska, tel. 514 482 156, e-mail:
magdalenas@energix-group.com
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej:
www.energixpolska.pl i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu, tj. do dnia ogłoszenia
wyników Konkursu.

