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KONKURS PLASTYCZNY 

„BLENDING”  Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty SA oczami d ziecka. Wiosna na polu z Grup ą Azoty. 

 

REGULAMIN 

Organizatorem konkursu plastycznego  „BLENDING”  Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty SA oczami dziecka. 
Wiosna na polu z Grupą Azoty.” zwanym dalej „konkursem” jest „BLENDING”  Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Towarowej 1, 63-760 Zduny, NIP 6211527894, REGON 250835679 zwana dalej 
„Organizatorem”. 

  

Celem konkursu jest: 

• Poszerzenie znajomości branży w jakiej działa „BLENDING”  Sp. z  o.o. oraz Grupa Azoty SA 
oraz poszerzenie  znajomości rolniczej wśród dzieci ze środowisk wiejskich; 

• Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. 
 

Przedmiot i warunki konkursu : 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci Klientów Organizatora w wieku od 3 do 15 lat. 
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dwuwymiarowej (płaskiej)   

w formacie A3 lub trójwymiarowej, dowolną techniką plastyczną. 
3. Konkurs rozpoczyna się z dniem 01.03.2017 i kończy w dniu jego rozstrzygnięcia.  
4. Tematyka pracy musi dotyczyć ( wiosennych prac polowych, dystrybucji nawozu z BLENDING 

po pole). 
5. Prace plastyczne, należy dostarczyć do dnia 15.05.2017 wraz z formularzem zgłoszeniowym 

(wzór stanowi załącznik) do siedziby Organizatora w Zdunach lub fili  
w Krotoszynie. Praca powinna być opisana na odwrocie (Imię i Nazwisko oraz wiek autora 
pracy). 

6. Każdy uczestnik może przedłożyć tylko jedną pracę.  
7. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs 
jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

8. Prace grupowe oraz niewykonane przez dzieci nie będą brały udziału w konkursie. 
9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania 

nagród, ponadto poprzez podanie danych osobowych uczestników,  opiekun prawny  wyraża 
zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku Uczestnika w informacjach 
prasowych dotyczących konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora, portalu 
społecznościowym facebook oraz w siedzibie i fili Organizatora.  

10. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
12. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane.  
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 01.06.2017.  
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Zasady przyznawania nagród: 

1. Wyłonienie zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu trzy osobowa Komisja 
Konkursowa zwana dalej Komisją, którą powołuje Organizator. 

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 
3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy, przyznając tym 

samym upominki zwycięzcom.  
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź pisemnie. 
6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 
7. Dyplomy wraz z upominkami zostaną wręczone w siedzibie Organizatora konkursu. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla 

uczestników konkursu. 
9. Informacja o terminie wręczenia nagród zostanie podana w stosownym czasie. 
10. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu. 

Postanowienia ko ńcowe:  

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja 
niniejszego regulaminu.  

2. Wszystkie nadesłane prace, w tym nagrodzone i  wyróżnione stają się własnością 
Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie 
polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie. 

3. Opiekun prawny Uczestnika konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia  
oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi  na Organizatora – 
nieodpłatnie na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych – autorskie prawa 
majątkowe do nadesłanych prac na wszelkich polach eksploatacji w szczególności 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz. 666 z późn. zm.), w tym m.in. w zakresie niezbędnym do 
jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w wersji 
elektronicznej lub drukowanej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 
wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac 
konkursowych w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych oraz 
wydawnictwach drukowanych i elektronicznych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym 
czasie bez podania przyczyny. 

6. O wszelkich zmianach Uczestnicy konkursy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem 
drogą elektroniczną na podany adres e-mail w zgłoszeniu lub telefonicznie.  

Osoby do kontaktu: 

• Siedziba Organizatora: Krystyna Mikołajczyk, Katarzyna Stankiewicz – tel. 62 721 53 00,  
e-mail szkolenia@blending.pl 

• Filia Organizatora: Anna Biniasz, tel. 62 722 78 83, e-mail abiniasz@blending.pl 


