
Regulamin Konkursu 
„Energia z natury” 

§1 
Organizator i czas trwania konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest M&M Consulting, wydawca czasopisma “MiniLO&Aniela”. 
2. Konkurs rozpoczyna się 24 września 2014 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 

października 2014 r. (decyduje data otrzymania zgłoszeń przez Organizatora) 
3. Głosowanie będące częścią konkursu trwać będzie od 3-24 listopada 2014 r. 
4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Konkurs jest emitowany w środkach masowego przekazu. 
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§2 
Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

a) rozbudzanie kreatywności uczestników konkursu w zakresie ekologii, 
b) edukacja ekologiczna  
c) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, 
d) umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,                                                                 
e) promocja idei energii z natury, czyli odnawialnych źródeł energii. 

§3 
Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs jest skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych (prywatnych i publicznych)  
w całej Polsce (dalej zwane Uczestnikiem). 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i wysłanie pracy plastycznej - dowolną techniką  
w dowolnym formacie. 

3. Tematem pracy powinna być energia z natury, czyli szeroko pojęta energia odnawialna. 
4. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a) przesłać do Organizatora zbiorową pracę plastyczną nt. Energia z Natury, wykonaną 
przez podopiecznych/ uczniów przedszkola lub szkoły; 

b) przesłać wypełniony i podpisany przez Dyrektora placówki Formularz Zgłoszeniowy, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Jedna placówka oświatowa może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. W przypadku 
przesłania kilku prac przez jednego Uczestnika w Konkursie weźmie udział tylko ta, która 
dotrze jako pierwsza do Organizatora. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze Komisja 
Konkursowa. 

6. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu oraz akceptacją 
regulaminu i zgodą na publikację danych Uczestnika. 

7. Każdy Uczestnik zobowiązuje się uzyskać zgodę opiekunów prawnych dzieci na udział  
w niniejszym Konkursie  

8. Zgłaszane prace będą weryfikowane przez Organizatora pod względem zgodności z tematem 
Konkursu. 

9. Uczestnik biorący udział w Konkursie otrzymuje drogą elektroniczną plakat promujący 
Konkurs, który może rozpowszechnić w swojej siedzibie. 



10. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 
konkursu autorskich praw majątkowych, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności 
praca konkursowa będzie wykorzystywana poprzez: 

a) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie, 
b) użyczanie i najmowanie egzemplarzy, 
c) wyświetlanie, 
d) publiczne udostępnianie, 
e) nadawanie w telewizji, 
f) publikowanie w Internecie, 
g) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybuowanie w prasie, 
h) druki, banery reklamowe, foldery, 
i) wykorzystanie w filmach reklamowych. 

11. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, 
poz. 926 j. t. z późn. zm.) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 
niniejszego konkursu i nie będą przekazywane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem. 

12. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy  
i przyznania nagrody. 

13. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora własności 
przesłanych prac konkursowych. 

14. Uczestnik konkursu zobowiązuje się, iż Praca zgłoszona do Konkursu nie będzie naruszała 
praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych, 
jak również dóbr osobistych. 

§4 
Warunki dostarczania prac 

1. Prace należy przesyłać: 
a) listownie (pocztą lub kurierem) na adres Organizatora ul. Modlińska 129, 03-186 

Warszawa, z dopiskiem „Energia z Natury” 
b) drogą elektroniczną, przesyłając 2-4 zdjęcia pracy (format .jpg) na adres 

minilo.konkursy@mmconsulting.waw.pl lub redakcja@mmconsulting.waw.pl  
2. Zgłoszenie do konkursu uważa się za ważne, jeśli zawiera:  

a) kompletną nazwę i adres Uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem 
którego została wykonana praca, telefon kontaktowy oraz adres mailowy, zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu; 

b) oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, 
c) Formularz zgłoszenia do Konkursu; 
d) pracę konkursową (jeśli zgłoszenie drogą pocztową lub kurierem) bądź 2-4 zdjęcia 

pracy (format .jpg, jeśli drogą elektroniczną) 

3. Zgłoszenia niezawierające któregokolwiek z powyższych elementów nie będą oceniane przez 
Komisję Konkursową. 

§5 
Przebieg konkursu i zasady przyznawania nagród 

1. Organizator powołuje Komisją Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której będą 
wchodzić redaktorzy czasopisma “MiniLO&Aniela”. 

2. Organizator umieści zdjęcia lub skany prac zakwalifikowanych do Konkursu na stronie 
internetowej Organizatora i umożliwi głosowanie na Prace za pośrednictwem strony 
http://minilo.org. 
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3. Prace będą publikowane w dwóch kategoriach – przedszkola i szkoły podstawowe. 
4. Prace będą oceniane w głosowaniu internetowym w terminie 03-24 listopada 2014 r. 
5. Głos będzie można oddać za pośrednictwem strony http://minilo.org. 
6. Z jednego komputera (numer IP) można oddać tylko jeden głos w ciągu 24 h. 
7. Możliwość oddania głosów zostanie zakończona 24 listopada o godz. 23.59. 
8. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, których prace zdobyły największą 

liczbę głosów. 
9. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych głosów. 
10. Jeżeli dwie zwycięskie prace zdobędą taką samą liczbę głosów, wówczas wyboru dokonuje 

Komisja Konkursowa. 
11. Komisja w wyborze pracy kieruje się pomysłowością oraz kreatywnością w ujęciu tematu. 
12. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
13. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie konkursu najpóźniej 1 grudnia 2014 r.  

§6 
Nagrody 

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 
a) Kategoria przedszkola: 

 I miejsce – warsztaty ekologiczne (3 grupy x 30 uczestników), organizowane przez 
firmę M&M Consulting, 3 roczne prenumeraty czasopisma „MiniLO&Aniela” oraz 
edukacyjne zabawki ekologiczne firmy EcoCardToys, 

 II miejsce – 2 roczne prenumeraty czasopisma „MiniLO&Aniela” oraz edukacyjne 
zabawki ekologiczne firmy EcoCardToys, 

 III miejsce – 1 roczna prenumerata czasopisma „MiniLO&Aniela” oraz edukacyjne 
zabawki ekologiczne firmy EcoCardToys; 

b) Kategoria szkoły podstawowe: 

 I miejsce – warsztaty ekologiczne (3 grupy x 30 uczestników) organizowane przez firmę 
M&M Consulting, 3 roczne prenumeraty czasopisma „MiniLO&Aniela” oraz 
edukacyjne zabawki ekologiczne firmy EcoCardToys, 

 II miejsce – 2 roczne prenumeraty czasopisma „MiniLO&Aniela” oraz edukacyjne 
zabawki ekologiczne firmy EcoCardToys,  

 III miejsce – 1 roczna prenumerata czasopisma „MiniLO&Aniela” oraz edukacyjne 
zabawki ekologiczne firmy EcoCardToys. 

2. Laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie o przyznaniu nagród i formie ich 
przekazania. 
3. Jeżeli zwycięzcy nie odbiorą nagrody w terminie do 31.03.2015 r., tracą prawo do nagrody, 
która wówczas pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

§7 
Postanowienia dalsze 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
Regulaminu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania 
konkursu. 

3. Powielanie i rozpowszechnianie tematu konkursowego bez wiedzy i zgody Organizatora jest 
zabronione. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów sieci internetowej,  
w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także innych kwestii technicznych 
mogących mieć wpływ na dokonanie prawidłowych zgłoszeń oraz procedurę głosowania. 



5. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności z zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec (dot. zdarzeń losowych w tym siły wyższej). 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 
narusza praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania 
zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej http://minilo.org.   

7. Organizator może odwołać konkurs  z uwagi na brak prac konkursowych spełniających 
wymagania konkursu,  bądź  gdy liczba prac podlegających ocenie  nie  pozwala na dokonanie 
adekwatnej oceny nadesłanych prac konkursowych, a tym samym realizacji celu Konkursu. 

8. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie i biurze Organizatora oraz na stronie 
internetowej: http://minilo.org/regulamin-konkursu/.  

9. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 508 041 036 lub 
drogą mailową: kontakt@mmconsulting.waw.pl.  

Organizator M&M Consulting, dnia 19.09.2014 r. 
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Załącznik nr 1  do Regulamin Konkursu „Energia z natury” 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu plastycznego dla szkół i przedszkoli 

Energia z Natury 

Nazwa szkoły/przedszkola 
 

 

Adres placówki 
 

 

Liczba i wiek dzieci 
wykonujących Pracę 

 

Imię i nazwisko Opiekuna 
 

 

Adres e-mail: 
 

 

Telefon 
 

 

 

…………………………………………………..           ………………………………………… 
Pieczęć Szkoły/Przedszkola         Miejsce i data 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgłaszam szkołę/ przedszkole* do udziału w Konkursie „Energia z Natury”, organizowanym 
przez Wydawnictwo MM Consulting i; 

a) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych 
przez Organizatorów wyłącznie dla potrzeb związanych z Konkursem oraz 
upublicznienie wyników Konkursu w mediach i na stronach WWW Organizatora. 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r.,Nr 101,poz.926,z pózn. zm.)., 

b) oświadczam iż przenoszę  na rzecz Organizatora konkursu autorskie prawa 
majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej, na wszelkich polach eksploatacji,  
w szczególności na   jej zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie, użyczanie  
i najmowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie, nadawanie w telewizji, 
publikowanie w Internecie, wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności 
dystrybuowanie w prasie, materiałach reklamowych i innych publikacjach, 
wykorzystanie w filmach reklamowych, itp. 

  
        ……………………………………………………… 
        Podpis Dyrektora Szkoły/Przedszkola 

* Niepotrzebne skreślić 


