
 

 

REGULAMIN KONKURSU PZO SP. Z O.O. 

„EKO BOHATER” 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne. 

 

1. Regulamin określa warunki Konkursu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach. 

2. Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie z materiałów eko lub z recyklingu własnej pacynki, eko 

bohatera. 

3. Konkurs zorganizowany jest dla dzieci z gliwickich szkół (klasy 1-4) oraz przedszkoli. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 8 lipca 2022 roku. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 

m.in. na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp.  z o.o. w zakładce 

aktualności: www.pzogliwice.pl oraz lokalnej prasie tj. Nowiny Gliwickie. 

5. Do Regulaminu Konkursu dołączono Załączniki nr 1 - zgodę na udział w Konkursie. 

 

§2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie. 

 

1. Konkurs ma charakter zamknięty, tzn. dedykowany jest dla dzieci z gliwickich szkół (klasy 1-4) 

oraz przedszkoli. 

2. Każde dziecko biorące udział w Konkursie może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową, która 

zostanie przekazana Organizatorom, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.  

3. Praca zgłoszona do Konkursu musi być oryginalnym, autorskim dziełem, które nigdy wcześniej 

nie było upubliczniane ani udostępniane, zwłaszcza podczas innych konkursów. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie, otrzymania upominku za uczestnictwo oraz nagrody zwycięskiej 

jest dołączenie do Pracy zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią stanowiącą 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

http://www.pzogliwice.pl/


5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator tj. Przedsiębiorstwo Zagospodarowani Odpadów Sp. z o.o. 

6. Uczestnik poprzez udział w Konkursie oznajmia, iż akceptuje Regulamin Konkursu. 

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych 

w niniejszym Regulaminie. 

8. Konkurs przewiduje VI kategorii wiekowych: 

a) Przedszkolaki – 3-4 lata. 

b) Przedszkolaki – 5-6 lat. 

c) Uczniowie klas 1. 

d) Uczniowie klas 2. 

e) Uczniowie klas 3. 

f) Uczniowie klas 4. 

 

§3 

Harmonogram Konkursu oraz wykaz dokumentów. 

 

1. Ogłoszenie Konkursu nastąpi do dnia 9 czerwca 2022 roku. 

2. Termin składania Prac konkursowych następuje dnia 24 czerwca 2022 roku do godziny 16:00 

w biurze PZO Sp. z o.o. przy ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.  

3. Termin posiedzenia Jury konkursowego planowany jest na dzień 30 czerwca 2022 roku. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do dnia 8 lipca 2022 roku m.in. na stronie internetowej 

Organizatora tj. Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., w zakładce aktualności: 

www.pzogliwice.pl oraz w lokalnej prasie tj. Nowiny Gliwickie. 

5. W ramach udziału w Konkursie dzieci składają następujące dokumenty: 

a) Pracę zgłoszoną do Konkursu we wskazanym terminie w §3 pkt. 2. 

b) Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu, klasą lub nazwą 

grupy przedszkolnej z uwzględnieniem wieku uczestnika, pełną nazwą, numerem i adresem 

szkoły/przedszkola z dopiskiem „Praca na konkurs eko bohater”. 

c) Wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział w Konkursie oraz na 

przetwarzanie danych osobowych. Zaleca się uzupełnienie zgody o adres e-mail oraz numer telefonu 

http://www.pzogliwice.pl/


rodzica/opiekuna prawnego w celu ułatwienia kontaktu w przypadku czynności konkursowych 

związanych np. z odbiorem nagród. 

 

§4 

Zakres Prac Konkursowych. 

 

1. Konkurs polega na wykonaniu z materiałów ekologicznych lub z recyklingu własnej pacynki, eko 

bohatera. 

2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką. 

3. Oryginał pracy wraz ze zgodą na udział w Konkursie (zgodę można również podpisać na miejscu 

w biurze Organizatora) należy dostarczyć bezpośrednio lub pocztą do dnia 24 czerwca 2022 roku do 

godziny 16:00 do biura Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., Gliwice 

ul. Zwycięstwa 36 (III piętro). Prace złożone poza terminem Konkursu lub z niepełnym zakresem 

wymaganych dokumentów, nie będą uwzględniane. 

 

§5 

Upominki i nagrody. 

 

1. Wszyscy Uczestnicy otrzymają drobne upominki za udział w Konkursie. 

2. Uczestnicy Konkursu, którzy zdobędą premiowane miejsca od 1 do 3 w każdej z kategorii, 

otrzymają nagrody rzeczowe. 

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród rzeczowych na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej w przypadku, gdyby zgłoszone 

Prace nie spełniały wymagań konkursowych.  

5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w każdej z kategorii.  

6. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii konkursowych według potrzeb. 

6. Organizator zastrzega, że nie prowadzi wysyłki pocztowej nagród i upominków za udział 

w konkursie, uczestnik zobowiązany jest do odebrania nagród i upominków w siedzibie Organizatora 

w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 36 (III piętro). 



7. W przypadku nieodebrania nagrody/upominku za udział w konkursie, Organizator przechowuje 

nagrody do 2 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

8. Nazwiska Laureatów zostaną ogłoszone m.in. na stronie internetowej Organizatora tj. 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach: www.pzogliwice.pl oraz 

w lokalnej prasie tj. Nowiny Gliwickie. 
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