REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI KLAS 0-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
pt. „Owocki.com.pl”

§1
Cele konkursu
Celem konkursu jest:
1) propagowanie zdrowego odżywiania oraz trwała zmiana nawyków żywieniowych wśród
dzieci uczęszczających do klas 0-3 szkół podstawowych,
2) rozwój umiejętności plastycznych oraz wiedzy o owocach i warzywach wśród dzieci.

§2
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu o nazwie „Owocki.com.pl” (dalej: „konkurs”) są Sebastian
Kurzajak i Piotr Urbaniak, jako wspólnicy spółki cywilnej Sebex s.c., S. Kurzajak, P.
Urbaniak z siedzibą w Warszawie przy ulicy Municypalnej 20 (dalej: „organizator”)

§3
Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, wśród
uczniów tych szkół w klasach 0-3.
2. Konkurs obejmuje książeczki z zadaniami o tematyce dotyczącej zdrowego odżywiania
poprzez spożywanie świeżych warzyw i owoców w ramach programu „Owoce i warzywa
w szkole”
3. Książeczki nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi uczniów.
Każde z 10 zadań umieszczonych w książeczce musi być wypełnione.
4. Książeczka powinna być opisana na ostatniej stronie według poniższego wzoru:
imię i nazwisko autora, klasa, wiek
placówka (szkoła) wraz z adresem
adres zamieszkania, adres mailowy
5. Książeczki nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą brały udziału w losowaniu.
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§4
Dane osobowe

1. Osoby nadsyłające książeczki konkursowe oraz osoby działające w ich imieniu
(rodzice/opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora
swoich danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i osób, które złożyły
w ich imieniu oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 7, są Sebastian Kurzajak i
Piotr Urbaniak, jak wspólnicy spółki cywilnej Sebex s.c., S.Kurzajak i P.Urbaniak.
3. Informacje o administratorze danych, celu zbierania danych, a w szczególności o
znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub
kategoriach odbiorców danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania oraz dobrowolności podania danych zawiera oświadczenie, o którym
mowa w § 3 ust. 7.
§6
Ocena prac konkursowych

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie konkurs wyłaniając
laureatów poprzez wylosowanie 400 książeczek z nadesłanych prac.
2. Prace należy składać do dnia 15.01.2017 r. na adres:
Sebex s.c.
ul. Municypalna 20
02-281 Warszawa
z dopiskiem:
Konkurs plastyczny dla dzieci
pt. „Owocki.com.pl”

3. W przypadku przesłania prac pocztą decyduje data stempla pocztowego.

§7
Ogłoszenie wyników konkursu

1. Osoby nagrodzone (laureaci) zostaną poinformowani droga mailową na adres podany w
książeczce w terminie do dnia 15.02.2017 r. Informacje o laureatach będzie również
umieszczona na stronie internetowej Sebex s.c. www.sebex.eu

§8
Nagrody

1. Organizator przyzna 400 ( słownie: czterysta) nagród upominków.
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§9
Postanowienia końcowe

1. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada organizator pod numerem
telefonu + 48 22 863 54 67 oraz adresem piotrurbaniak@sebex.eu
2. Nadesłanie konkursu książeczek do konkursu, o którym mowa w § 3 oznacza
akceptację niniejszego regulaminu.
3. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku
niezależnych od organizatora zdarzeń losowych lub zwiększenia liczby nagród.
Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.sebex.eu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania szkoły stanowiące
naruszenie niniejszego regulaminu.
Warszawa 30.09.2016 r.
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