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REGULAMIN KONKURSU 

 
organizowanego przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. 

pod patronatem Prezydenta Miasta Piły, pod nazwą: 

„Dbam o środowisko nie marnuję ciepła” 

 

 

§ 1 

Cele Konkursu  
Celem Konkursu jest:  

1. Edukacja dzieci szkół podstawowych w zakresie ochrony środowiska i prawidłowych zachowań 

proekologicznych.  

2. Propagowanie zalet i korzyści wynikających ze stosowania ciepła przyjaznego środowisku.  

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizator Konkursu: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.  

2. Adres Organizatora:  

ul. Kaczorska 20 

64-920 Piła 

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konkursu, formy i zawartości prac można uzyskać:  

 drogą elektroniczną pod adresem e-mail: marketing@mecpila.pl i mecpila@mecpila.pl 

 telefonicznie pod numerem: 607 601 262 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Organizacja Konkursu oraz nagrody są finansowane ze środków MEC Piła Sp. z o.o. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w szkołach podstawowych z terenu miasta Piły, spośród wszystkich 

uczniów tych szkół. 

3. Prace należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Prace złożone na etapie 

eliminacji zostaną wybrane przez niniejszą placówkę. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

5. Prace złożone w Konkursie muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie 

przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 

w/w deklaracji.  

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie), wydruk 

komputerowy. 

7. Tematyka prac powinna obejmować tytuł konkursu „Dbam o środowisko nie marnuję ciepła”. 

8. W pracy może być wykorzystywane oficjalne logo miasta Piły i logo MEC Piła Sp. z o.o. 

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na 

następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
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używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. 

nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do 

pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji 

zachowań związanych z edukacją ekologiczną oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

Zgodę na powyższe wyraża prawny opiekun dziecka. 

10. Osoby składające prace konkursowe 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). Zgodę na powyższe wyraża prawny opiekun dziecka. 

11. Prace złożone w Konkursie nie będą zwracane autorom. Złożenie prac do Konkursu jest równoznaczne 

z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 

12. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) należy 

dostarczyć wraz z dostarczaną pracą.  

13. Prace dostarczone bez Formularza zgłoszeniowego nie będą brały udziału w konkursie.  

14. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.  

15. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.  

16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

§ 4 

Ocena prac Konkursowych 

 

1. Prace w Konkursie należy składać w sekretariacie szkoły. 

2. Prace powinny zostać dostarczone z załączonym Formularzem zgłoszeniowym.  

3. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów z 

prac wybranych w eliminacjach szkolnych. 

4. Komisja oceniać będzie prace wg następujących kryteriów: 

 wartość merytoryczna, 

 wartość artystyczna, 

 forma pracy (przejrzystość, walory estetyczne). 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Każda szkoła, która zadeklaruje chęć udziału w Konkursie wybiera trzy prace, które jej zdaniem 

najlepiej spełniają kryteria Konkursowe. Wybrane prace należy dostarczyć Organizatorowi do 

31.05.2016 r. Po tym terminie nie będą przyjmowane. 

2. Lista laureatów eliminacji szkolnych zostanie opublikowana na stronie internetowej MEC Piła Sp. z 

o.o.  www.mecpila.pl. 

3. Spośród wszystkich prac przekazanych Organizatorowi zostaną wybrane trzy najlepsze. Laureaci 

zostaną wybrani do 31.08.2016 r. o czym zostaną odrębnie powiadomieni. 

4. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi 8.09.2016 r podczas uroczystej Akademii. 

5. Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na wystawie 

pokonkursowej podczas uroczystej Akademii 8.09.2016 r. 

 

§ 6  

Nagrody główne i dodatkowe 

 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe):  

 I miejsce:  dla autora projektu- rower do kwoty 1.500,00 zł, 

 II miejsce: dla autora projektu- tablet do kwoty 1.000,00 zł. 

 III miejsce: dla autora projektu- aparat fotograficzny do kwoty 800,00 zł. 

2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania, obok nagród wymienionych w § 6 ust. 1, dwóch 

dodatkowych wyróżnień dla autorów projektów po 150,00 zł każde.  

3. Pula nagród rzeczowych wyniesie łącznie 3,6 tysiące złotych. 

4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla szkół, których uczniowie zostali laureatami konkursu. 

Forma nagrody zostanie ustalona z Dyrekcją szkoły. 

5. Koszty opłacenia należnego podatku od nagród pokrywa Organizator. 
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6. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w 

Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości danej nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, że 

kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na 

zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie. 

7. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem 

laureatom nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany 

podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzcy są zobowiązani przekazać Organizatorowi 

wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.  

8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.mecpila.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny oraz do 

rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 

                                                                                            ORGANIZATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy. 

http://www.mecpila.pl/

