
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZDROWA RODZINA” 
 
§ 1 
Cele konkursu: 
1. Zachęcenie dzieci, nauczycieli i rodziców do czynnego zainteresowania się tematyką 

zdrowego stylu życia, 
 

§ 2 
Organizator konkursu: 

1. Organizatorem jest Bonne Sante Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. 
Rynek 38. 

2. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: pracownicy 
Organizatora. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 
 

§ 3 
Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas 0-III szkoły 
podstawowej, nauczycieli oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. 

2. Konkurs zaczyna się 12 października 2016r., a kończy 11 listopada 2016r. o 
godzinie 24:00. 

3. Prace plastyczne powinny być wykonane wybraną dowolną techniką plastyczną: 
farby, kredki, flamastry, wydzieranie, wyklejanie itp. na papierze w formacie A3 lub A4. 

4. Tematyka prac powinna obejmować pomysł na przekazanie wiedzy o zdrowym 
stylu życia rodziny. 

5. Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 
 

§ 4  
Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie (za pośrednictwem swojej 
szkoły/przedszkola/rodziców) dzieci uczęszczające do placówek położonych na 
obszarze powiatu dębickiego, w dwóch kategoriach: 

● I kategoria: dzieci uczęszczające do przedszkoli i zerówek - dzieci od 4 
roku życia; 

● II kategoria: dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej. 
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace konkursowe przekazane 

korespondencyjnie, bądź osobiście do Gabinetu Dietetycznego Bonne Sante przy 
ul. Rynek 38 w Dębicy.  



3. Na odwrocie pracy konkursowej należy czytelnie wpisać imię i nazwisko autora 
pracy, klasę i szkołę, do której uczęszcza autor oraz numer telefonu do rodzica 
lub nauczyciela.  

4. Prace nadesłane bez spełnienia ww. wymogów nie będą brały udziału w 
Konkursie. 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, wykonaną 
indywidualnie i samodzielnie, wykluczone są prace zbiorowe. 

6. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą swojego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

 
§ 5 
Ocena prac konkursowych. 

1. Organizator do dnia 16 listopada 2016r. wybierze 3 prace konkursowe z każdej 
kategorii: I miejsce, II miejsce, III miejsce na zasadzie poszczególnych kryteriów: 

● Poprawność merytoryczna 
● Kreatywność 
● Wyróżnienie się na tle innych prac 
● Staranność i estetyka wykonanej pracy 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Organizator wraz z Komisją 
Konkursową, składającą się z dwóch dietetyków: Ewy Wojtaszek oraz Kingi 
Oszkandy.  

3. Autorzy wyłonionych prac o których mowa w pkt. 1 w § 5 otrzymają nagrody.  
 

§ 6 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na facebooku Bonne Sante 
www.facebook.com/OdkryjSiebieNaNowo  oraz będzie dostępna w Gabinecie 
Dietetycznym Bonne Sante w Dębicy przy ul. Rynek 38 dn. 17 listopada 2016r.  

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu w 
terminie do 17 listopada 2016r. W przypadku niemożności skontaktowania się 
ze zwycięzcą (po trzech próbach kontaktu) lub wpisanie nieprawidłowego 
numeru telefonu, o którym mowa w § 4 w pkt. 3 Regulaminu, nagroda przepada. 

3. 19 listopada 2016r. prace laureatów, które zostały nagrodzone oraz 20-30 
innych dostarczonych prac konkursowych wybranych przez Organizatora będzie 
prezentowana na wystawie pokonkursowej w Galerii Dębickiej podczas Dni 
Zdrowia dn. 19.11.2016r. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawie 
pokonkursowej prac,  które nie zostały nagrodzone. 
 

 
 
 

http://www.facebook.com/OdkryjSiebieNaNowo


§ 7 
Nagrody dla zwycięzców 

1. Łączna pula nagród dla kategorii I (dzieci powyżej 4 roku życia uczęszczające do 
przedszkoli i zerówek) oraz dla kategorii II (dzieci uczęszczające do klas I-III 
szkół podstawowych) wynosi 500 zł.  

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
3. Nagrody w konkursie otrzyma 6 uczestników. 
4. Nagrody zostaną przekazane podczas “Dni Zdrowia” tj. 19.11.2016 r. przy stoisku 

Bonne Sante. Po tym terminie nagordy będą do odebrania w siedzibie 
organizatora. 

§ 8 
Prawa autorskie 

1. Uczestnicy w momencie przekazania pracy konkursowej, przenoszą na 
Organizatora prawa autorskie do nagrodzonych prac oraz prawa do 
rozpowszechniania tych prac, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, we 
wszystkich możliwych rodzajach publikacji. 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że ma pełnię praw autorskich 
do przesłanego zdjęcia. 
 

§ 9  
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 
 


