
 
 

 

 
 

 

Regulamin konkursu plastycznego 
w ramach Dnia Bezpieczeństwa ArcelorMittal Poland 2018 

 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. 

J. Piłsudskiego 92. 
 
2. Fundatorem nagród w konkursie jest ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92. 
 
3. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny w ramach 

Dnia Bezpieczeństwa ArcelorMittal Poland w 2018 r. (dalej: Konkurs). 
 
4. Konkurs trwa od 19.03.2018 do 26.04.2018 r. 
 
 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Uczestnikami Konkursu są: 

a. dzieci i wnuki pracowników ArcelorMittal Poland S.A., 
b. dzieci i wnuki pracowników spółek zależnych ArcelorMittal Poland S.A., 
c. dzieci i wnuki pracowników, wobec których ArcelorMittal Poland S.A. pełni rolę 

pracodawcy użytkownika, 
d. dzieci i wnuki pracowników firm świadczących usługi na terenie oddziałów 

ArcelorMittal Poland S.A. 
 

w wieku od 3 do 9 lat. 
 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład Jury i/lub członkowie ich 
najbliższej rodziny. 

 
3. Uczestnicy są reprezentowani przez swoich rodziców. 
 
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza:  

1) akceptację  przez  Uczestnika  wszystkich  warunków  określonych w  niniejszym 
regulaminie,  
2) oświadczenie  zgłaszającego,  że  jest  autorem  pracy  i  jej  zgłoszenie  na  Konkurs  nie 
narusza praw osób trzecich.  
 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne 
 
 



III. WARUNKI KONKURSU 
 
1. Temat pracy konkursowej brzmi: “Bezpieczni w ruchu drogowym”. 
 
2. Praca powinna spełniać następujące warunki: 

a) praca plastyczna płaska (nie może to być rzeźba czy instalacja) 
b) format i ustawienie: dowolne 
c) technika: dowolna 

 
3. Praca winna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka, należy podać wiek 

dziecka oraz imię i nazwisko rodzica, telefon kontaktowy do rodzica i miejsce zatrudnienia. 
 
4. Uczestnik wraz z rodzicem lub sam rodzic zobowiązani są dostarczyć pracę konkursową w 

terminie do 16.04.2018 r. do Fundacji Nasze Dzieci, na ręce Magdaleny Kuśmierz, pok. nr 
507 w budynku Denver lub pocztą na adres: Magdalena Kuśmierz, Fundacja Nasze Dzieci, 
al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza. 

 
5. Uczestnikowi przysługuje prawo przekazania więcej niż jednej pracy. 
 
6. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów. Organizator konkursu 

zapewnia sobie prawo prezentacji wszystkich nadesłanych prac na wystawach lub w 
mediach, na co uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.  

 
7. Uczestnik oraz jego rodzic przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych przez Fundację Nasze Dzieci oraz podmioty z grupy ArcelorMittal na 
potrzeby niniejszego konkursu w zakresie: imienia i nazwiska rodzica i dziecka, numeru 
telefonu rodzica i jego miejsca zatrudnienia, wieku dziecka, jednocześnie zobowiązując się 
do złożenia oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody na piśmie, pod rygorem pominięcia 
pracy w ocenie konkursowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępna jest pod 
adresem: https://fundacja-naszedzieci.pl 

 
 

IV. PRACA KOMISJI OCENIAJĄCEJ I NAGRODY 
 
1. Organizator oraz Fundator powołają Jury, które dokona oceny prac nadesłanych na 

Konkurs. 
 

2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora i Fundatora konkursu. 
 
3. Jury dokona wyboru prac w terminie do 26 kwietnia 2018 r. 

 
4. Jury spośród nadesłanych prac dokona wyboru 6 prac, którym przyzna: 1, 2 i 3 miejsce w 

kategorii wiekowej 3-6 lat oraz 1, 2 i 3 miejsce w kategorii wiekowej 7-9 lat. 
 
5. Jury ma prawo przyznawania wyróżnień oraz nagród pocieszenia Uczestnikom, którzy nie 

otrzymali nagrody wskazanej w ust. 4 powyżej.  
 
6. O przyznaniu nagród autorzy wybranych prac zostaną poinformowani telefonicznie. 

Informacja zostanie również przekazana do pracowników firmy drogą elektroniczną oraz za 
pomocą mediów firmowych w dniu 26 kwietnia 2018 r.  

 
7. Nagrodami w konkursie są upominki-niespodzianki.  
 
8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 
 
 

https://fundacja-naszedzieci.pl/

