
       
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 

„ Trefliki wiosną” 

                      Pod patronatem Wójta Gminy 

                       

  

I.    Postanowienia wstępne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Trefliki wiosną” jest  Przedszkole Samorządowe 

w Zaborzu ul. Grojecka 54, 32-600 Oświęcim, NIP 549-20-59-265,  REGON 

070397282 oraz firma Trefl S.A. z siedzibą w Sopocie, przy Placu Dwóch Miast 

1zwane dalej „Organizatorem”. 

 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę  na udział w nim na  

zasadach  określonych w niniejszym Regulaminie, w tym na gromadzenie 

i przetwarzanie danych uczestnika przez Organizatora na potrzeby 

organizowanego Konkursu. 

 

3. Celem Konkursu jest promowanie twórczości plastycznej dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym,  popularyzowanie bohaterów animacji pt. 

„Rodzina Treflików” emitowanej w TVP ABC, oraz integracja przedszkoli 

z terenu powiatu Gminy Oświęcim. 

 

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Trefl S.A. z siedzibą w Sopocie, przy 

Placu Dwóch Miast 1. 

 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. Udział  w Konkursie jest całkowicie 

dobrowolny. Wyrażenie stosownych zgód, wymaganych postanowieniami 

Regulaminu, jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia 

udziału w Konkursie.  

 

6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej 

www.pszaborze.gminaoswiecim.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

 

II. Termin trwania Konkursu. 

 

1. Konkurs jest przeprowadzany w Przedszkolu Samorządowym w Zaborzu, 

ul.Grojecka 54, 32- 600 Oświęcim.  

 

http://www.pszaborze.gminaoswiecim.pl/


2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

www.pszaborze.gminaoswiecim.pl, www.gminaoswiecim.pl, FB Przedszkola 

Samorządowego  w dniu 2 luty 2017 r. i potrwa do 10 marca  2017 roku. 

 

3. Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 10 marca 2017 r. w Przedszkolu 

Samorządowym w Zaborzu, ul. Grojecka 54. Prace będą opublikowane wraz 

z informacją o wyniku konkursu i danymi osobowymi Laureata (imię, nazwisko, 

wiek, przedszkole, miejscowość) w Urzędzie Gminy Oświęcim, przy ul. 

Zamkowa 12 w Oświęcimiu.  

 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej 

www.pszaborze.gminaoswiecim.pl, www.gminaoswiecim.pl, w terminie do 

7 dni roboczych po upływie terminu nadsyłania prac. Na wskazanej stronie 

internetowej zostanie opublikowana lista Laureatów Konkursu wraz 

z osobowymi danymi Laureatów (imię i nazwisko, wiek, miejscowość), oraz 

będzie wskazane miejsce uroczystego odebrania nagród. 

 

III. Zasady konkursu  

 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, jest dziecko w wieku 

od 3 – 6 lat reprezentujące swoje przedszkole z powiatu oświęcimskiego.  

 

2. Z każdego przedszkola mogą napłynąć maksymalnie dwie prace indywidualne. 

 

3. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: 

 

a) Forma pracy plastycznej płaskiej: 

 

 prace indywidualne dla dzieci 3-4 letnich 

 prace indywidualne dla dzieci 5-6 letnich 

 

b) Forma pracy przestrzennej: 

 

 prace indywidualne dla dzieci 3-4 letnich 

 prace indywidualne dla dzieci 5-6 letnich  

 

 

4. Zadaniem Uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastyczno-technicznej 

o tematyce „Trefliki wiosną”. 

 

5. Praca plastyczno-techniczna może być wykonana dowolną techniką ( płaska, lub 

przestrzenna, format pracy dowolny). 

 

6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:  

http://www.gminaoswiecim.pl/
http://www.gminaoswiecim.pl/


a) dostarczenie pracy konkursowej do PS w Zaborzu, ul. Grojecka 54 

w podanym terminie,  

b) dostarczenie wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela 

ustawowego  Uczestnika „Formularza Zgłoszeniowego”. 

 

7.  Każda indywidualna Praca Konkursowa musi być opisana i zawierać 

następujące dane: 

 imię i nazwisko Uczestnika, oraz nazwę przedszkola które reprezentuje 

 wiek Uczestnika,  

 imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego lub upoważnionej przez niego 

osoby, nr telefonu, adres e -mail. 

 Imię i nazwisko opiekuna dzieci – twórców pracy konkursowej. 

  

8. Prace oceni trzy osobowa komisja konkursowa w składzie: Jolanta Zapała 

(Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zaborzu), Albert Bartosz (Wójt 

Gminy Oświęcim), Kazimierz Wierzbicki ( prezes Trefl Sopot). Decyzje jury 

są nieodwołalne.  

 

9. Komisja Konkursowa wyłoni spośród Uczestników Konkursu 12 Laureatów: 

 6 w kategorii forma pracy płaska ,w tym 3 autorów najlepszych prac 

konkursowych w kategorii wiekowej 3-4, oraz 3 autorów najlepszych prac 

w kategorii 4-6lat,  

 oraz 6 laureatów w kategorii forma pracy przestrzenna, 3 autorów 

najlepszych prac konkursowych w wieku od 3 do 4 lat i 3 autorów 

najlepszych prac konkursowych w wieku od 4 do 6lat.  

 

10. Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

 zgodność z tematem 

 oryginalności 

 pomysłowość 

 estetyki wykonania 

 wkładu pracy Uczestnika. 

 

11. Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 

 

12. Zgłoszenie pracy do Konkursu : 

a) jest równoznaczne z akceptacją  niniejszego Regulaminu,  

b) oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, tj. z zm.) w celu realizacji Konkursu, 

jego promocji oraz ogłoszenia wyników, w tym na publikację pracy 

konkursowej oraz danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, wiek, 

przedszkole, miejscowość ) na stronie internetowej 



www.pszaborze.gminaoswiecim.pl,  www.gminaoswiecim.pl, oraz na 

stronie internetowej Firmy Trefl S.A 

 

IV. Nagrody  

 

1. Każdy Laureat indywidualny otrzyma nagrodę – zestaw produktów TREFL. 

 

2. Laureat w kategorii Nagroda Specjalna otrzyma nagrodę specjalną 

niespodziankę. 

 

3. Przekazanie nagród laureatom Konkursu odbędzie się osobiście w czasie 

uroczystego spotkania. O terminie zostaną Państwo poinformowani mailowo, 

lub telefonicznie. 

 

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 

V. Dane osobowe 

 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika i przedstawiciela ustawowego Uczestnika przez 

Organizatora. 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.). 

 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest 

Organizator. 

 

3. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji, rozstrzygnięcia 

Konkursu i wydania nagród i ogłoszenia listy laureatów, w tym do przekazania 

danych osobowych Laureatów Konkursu spółce Trefl S.A w celu wysłania 

nagród, jak również ogłoszenia listy laureatów. 

 

4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych 

osobowych. 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego 

identyfikację. 

 

6. Dane osobowe nienagrodzonych uczestników Konkursu będą trwale zniszczone 

po wyłonieniu laureatów Konkursu. 
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VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE  

 

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: 

pszaborze@interia.pl, w terminie 7 dni, od dnia zakończenia konkursu. 

 2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 7 dni od jej prawidłowego 

złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest 

ostateczna. 

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres 

mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 

reklamacji. 

 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres 

mailowy podany w reklamacji. 

 5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie 

będą rozpatrywane. 

 

 

Patronat : 

 

 
 

 

 

Patronat Medialny:  e MK TV , Oświęcimska Gmina, Fakty Oświęcim 

 

  



………….dnia……….. 

 
ZGŁOSZENIE 

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..…… 
nazwa przedszkola adres 

 

 

……………………………………………………………………………….……………………….………… 
telefon  oraz osoba do kontaktu 

 

 

 

1. …………………………………………………………………………………….…………………… 
        imię i nazwisko dziecka wiek 

 

 

 

2. …………………………………………………………………………………..…………………….. 
      imię i nazwisko dziecka wiek 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie wytworów plastycznych mojego dziecka oraz na 

umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas konkursu „Trefliki 

wiosną” oraz podczas wręczenia nagród w Zaborzu  na stronach internetowych przedszkola,  FB ,Urzędu 

Gminy w Oświęcimiu, w prasie,  w telewizji  i internetowej w celu informacji . 

 

Imię i nazwisko dziecka Czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           ………………………………………. 
        Podpis i pieczęć dyrektora przedszkola 


