
 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

pt. „Jak chronię, dbam i troszczę się o środowisko...” 

 
§ 1 

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Jak chronię, dbam i troszczę się o środowisko...” 

zwanego dalej Konkursem, jest Szkoła języków obcych dla dzieci i młodzieży Mała Lingua & Lingua 

Teens Space Agnieszka Kozakiewicz z siedzibą w Warszawie, Ul. Wilanowska 368a/ 42. 

 
§ 2 

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości dzieci na temat ochrony środowiska, a także 

zwiększenie ich aktywności w tej dziedzinie oraz  rozwój umiejętności plastycznych dzieci 

i młodzieży. Konkurs jednocześnie inspiruje do spojrzenia na kwestię środowiska oczami dziecka, 

zastanowienia się, jak ważną rolę w ich życiu pełni środowisko oraz zachęca najmłodszych 

do zwrócenia uwagi na poszczególne aspekty otaczającego ich świata. 

 
§ 3 

Temat Konkursu: „Jak chronię, dbam i troszczę się o środowisko...” 

 
§ 4 

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Fun Page’u Konkursu 

Facebook.pl/jakdbamosrodowisko. Szczegółowe informacje nt. Konkursu można uzyskać u Pani 

Agnieszki Krzywosz pod numerem telefonu 608 666 987  lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: a.krzywosz@malalingua.eu. 

 
§ 5 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy Konkursu to uczniowie szkoły, która została Partnerem Konkursu, którzy mieszczą się 

w przedziale wiekowym 6-12 lat. 

2. Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną pracę, dowolną techniką plastyczną w formacie 
minimum A4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  

3. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, numer szkoły 

podstawowej, do której uczęszcza autor oraz imię, nazwisko, adres mailowy i telefon rodzica 
lub prawnego opiekuna autora pracy.  

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania 
nagrody. 

5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz zgody 

na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Szkołę 

Języków Obcych Mała Lingua & Lingua Teens Space Agnieszka Kozakiewicz danych osobowych 

uczestnika Konkursu i jego opiekuna w celach promocyjnych, informacyjnych, marketingowych 

(zgodnie z Ustawą z dn. 27 października 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz otrzymywanie 

informacji promocyjnych, informacyjnych i marketingowych o usługach i produktach Szkoły.  



 

 

 

 

 

§ 6 

Termin i warunki przekazywania prac  

1. Prace należy dostarczyć do sekretariatu lub biblioteki Szkoły Podstawowej uczestnika Konkursu 

w dniach 28.04.-15.05.2014 r. 

2. Prace oddane po terminie nie będą oceniane. 

3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. Mogą być one eksponowane 

na pokonkursowych wystawach w szkole podstawowej uczestnika Konkursu, na stronie internetowej 

Organizatora oraz Fun Page’u Konkursu na Facebook’u. 

4. Prace powinny być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. 

 

§ 7 

 

Zasady przyznawania nagród  

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 
zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator.  

2. Komisja dokona wyboru dwóch prac konkursowych w każdej szkole będącej Partnerem Konkursu- 

po jednej w każdej kategorii wiekowej (6-9 lat oraz 10-12 lat), których autorzy otrzymają Nagrodę 

Główną. 

3. Nagrodą Główną w każdej kategorii wiekowej jest semestralny kurs języka angielskiego w Szkole 
Mała Lingua & Lingua Teens Space. 

4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.  

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 maja 2014 r.  

8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu 

Konkursu na stronie internetowej Organizatora.  

9. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu 

ich wręczenia telefonicznie.  

10. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, 

otrzymają nagrody i dyplomy za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 

§ 8 

Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Mokotowa m. st. Warszawy, Burmistrza 

Ursynowa m. st. Warszawy oraz Burmistrza Śródmieścia m. st. Warszawy. 

 

§ 9 

 

Udział w Konkursie oznacza zgodę rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika na warunki określone 

w niniejszym Regulaminie. 

 


