Regulamin konkursu plastyczno-technicznego
„Odpady niebezpieczne segreguj koniecznie” z dnia 15.09.2017 r.

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu „Odpady niebezpieczne segreguj koniecznie” zwanego dalej
Konkursem, jest: „Port Service” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. MJR Sucharskiego 75, 80-601
Gdańsk, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Fundatorem Nagród jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym Nagrody.
1.3 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 471, t.j. z późn. zm.).
§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
2.1.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

terenu województwa pomorskiego. Konkurs będzie przebiegał w trzech grupach
wiekowych:
grupa I – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, podtytuł konkursu w tej grupie
wiekowej: „Czy się dzieci boją śmieci?”
grupa II – dla uczniów kas 4-8 szkoły podstawowej,
grupa III – dla uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół
zawodowych)
Uczniowie gimnazjów mogą wybrać między II a III grupą. Określenie przynależności do danej
grupy przez ucznia determinuje zadanie konkursowe. Uczeń może wskazać tylko jedną grupę
(II lub III).
2.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2.3. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy:
2.3.1 indywidualnie: w grupie I (uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej), oraz III
(uczniowie szkół ponadpodstawowych)
2.3.2 indywidualnie i grupowo (max. 3 osoby w zespole): w grupie II (uczniowie klas 48 szkoły podstawowej)
2.4. Każdy z uczestników\zespołów może zgłosić na Konkurs jedną pracę.
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2.5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata czy też
świadczenie niepieniężne za udział w Konkursie.
§ 3 CELE KONKURSU
3.1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży problematyki związanej z cyklem życia odpadów
niebezpiecznych.
3.2.

Zwiększenie

świadomości

odnośnie

potrzeby

selektywnej

zbiórki

odpadów

niebezpiecznych, zwłaszcza w gospodarstwie domowym.
3.3. Kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych i inspirowanie do działań na rzecz
poprawy stanu środowiska naturalnego.
3.4. Rozwijanie kreatywności oraz pasji twórczych uczestników.
§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Warunkiem udziału w Konkursie jest:
4.1. Grupa I (klasy 1-3 SP), podtytuł konkursu: „Czy się dzieci boją śmieci?” - stworzenie
własnoręcznie wybraną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, fotografia, kolaż i inne)
plakatu promującego prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w domu.
4.1.1 Format pracy: 2D, wielkość pracy: dowolna.
4.2. Grupa II (klasy 4-8) – stworzenie gry (planszowej lub karcianej) dotyczącej
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
4.2.1 Tematyka gry powinna odnosić się do problematyki właściwego gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi, przestrzegać przed zagrożeniami związanymi z
niewłaściwym gospodarowaniem nimi lub\oraz propagować działania określone
przepisami prawa (np. utylizacja w wyspecjalizowanych instalacjach, składowanie na
wyznaczonych składowiskach). Dodatkowo premiowane będzie osadzenie gry w
realiach województwa pomorskiego.
4.2.2. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub zespołowo – max. ilość
osób w zespole 3 (słownie: trzy). Każdy uczestnik lub zespół może wykonać i zgłosić do
Konkursu jedną grę planszową\karcianą.
4.2.3. Uczestnicy Konkursu powinni opracować zarówno planszę\karty jak i instrukcję
oraz rekwizyty (żetony, pionki etc.), Technika wykonania pracy jest dowolna.
4.3. Grupa III (uczniowie szkół ponadpodstawowych), Stworzenie koncepcji i nagranie
spotu reklamowego promującego prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.
4.3.1. Technika wykonania: film, długość filmu: max. 5 minut.
4.3.2. Oceniane są unikalność pomysłu, estetyka, przekazana wiedza oraz efekty
specjalne.
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Uczniowie gimnazjów mogą wybrać między II a III grupą. Określenie przez ucznia
przynależności do danej grupy determinuje przydzielone zadanie konkursowe.
4.4. Prace na dołączonej metryczce muszą obowiązkowo zostać opatrzone danymi: imię i
nazwisko autora, wiek autora, klasa, telefon kontaktowy do autora, dane i podpis rodzica
/opiekuna prawnego, placówka, opiekun - imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy.
4.4.1. Metryczka wraz z regulaminem Konkursu jest do pobrania na stronie
Organizatora: https://portservice.com.pl/1377-2/
4.5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.
4.6. Przekazanie pracy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
4.7. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji Organizatora, nie podlegają zwrotowi.
4.8. Prawa autorskie przesłanych na Konkurs prac przechodzą na Organizatora Konkursu z
chwila ich doręczenia Organizatorowi. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że
przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
4.9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§ 5 PRZEBIEG KONKURSU
5. 1. Czas trwania Konkursu: rozpoczęcie Konkursu: 15 wrzesień 2017 r. – ogłoszenie
wyników: 15 grudzień 2017r.
5.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 września 2017 r.
5.3. Do dnia 17 listopada 2017 r., do godziny 24.00 Uczestnik Konkursu (wszystkie grupy
wiekowe) zgłasza pracę drogą mailową na adres: media@portservice.com.pl wraz ze zdjęciem
pracy.
5.4. Materiały filmowe (ze względu na wielkość plików) przesyłane są poprzez podanie linku,
pod którym można pobrać film (np. przez platformę WeTransfer).
5.5. Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie pracy (gotową pracę w wypadku filmu) oraz
metryczkę.
5.6. Dodatkowo zgłoszone prace wraz z metryczkami należy złożyć w siedzibie Organizatora
lub odesłać na adres firmy (Port Service Sp. z o.o., ul. MJR H. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk,)
w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2017 r. - decyduje data stempla pocztowego.
5.7. W terminie: 01.12.2017 – 08.12.2017 – odbędą się obrady jury, które wyłoni nagrodzone
prace.
5.8. 15 grudnia br. zostaną ogłoszone wyniki Konkursu.
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5.9. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do dnia 20.12.2017 roku.
5.10. Koszty przesyłki prac ponoszą ich nadawcy. Organizator nie odpowiada za ewentualne
uszkodzenie nadesłanych prac. Prace powinny dotrzeć do Organizatora w stanie
nienaruszonym i powinny być zgodne ze zgłoszonym zdjęciem pracy konkursowej\przesłanym
materiałem filmowy (Grupa III dostarcza pracę konkursową na płycie DVD wraz z dołączoną
metryczką).
§ 6 NAGRODY
6.1. Specjalnie powołane przez Organizatora jury, biorąc pod uwagę walory artystyczne prac,
samodzielność, oryginalność oraz odzwierciedlenie idei Konkursu i dodatkowo premiowane
wartości (opisane dla poszczególnych grup w §4), wyłoni zdobywców I, II, III miejsca w każdej
z grup wiekowych (tj. w grupie I - klasy 1-3 SP, grupie II - 4-8 (zwycięzcy indywidualni lub
zwycięski zespół) SP oraz grupie III – uczniowie szkół ponadpodstawowych). Decyzje Jury są
ostateczne
6.2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację prac na stronie www Organizatora, a także ich
nieodpłatne wykorzystanie dla celów marketingowych. Zgody, o których mowa w niniejszym
ustępie w imieniu uczestników wyrażają ich przedstawiciele ustawowi, poprzez akceptację
regulaminu Konkursu.
6.3. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe (bony, vouchery).
6.4. W każdej z grup wiekowej zostaną przyznane następującej nagrody:
Grupa I (uczniowie klas 1-3 SP)
•

I miejsce: zestaw plastyczny o wartości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

•

II miejsce: zestaw plastyczny o wartości: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)

•

III miejsce: zestaw plastyczny o wartości: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)

6.4.1 Dodatkowo dla placówki zgłaszającej ucznia: który zajął I miejsce w grupie I – 500 zł
Grupa II (uczniowie klas 4-8 SP) – bon do sklepu przyznawany jest indywidualnie (jeśli praca
konkursowa została zgłoszona jako indywidualna) lub każdemu z członków zwycięskiego
zespołu (maksymalna ilość osób w zespole: 3),
•

I miejsce: bon do sklepu sportowego o wartości 750,00 zł
(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych)

•

II miejsce: bon do sklepu sportowego o wartości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych),

•

III miejsce: bon do sklepu sportowego o wartości 200,00 zł
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(słownie: dwieście złotych)
Grupa III (uczniowie szkół ponadpodstawowych: liceów, techników i szkół zawodowych)
•

I miejsce tablet przekątna ekranu 9.7 cala : Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S2 T813

•

II miejsce tablet przekątna ekranu 9.6 cala: Huawei MediaPad T3 10 16GB Wi-Fi

•

III miejsce tablet przekątna ekranu 7 cala: Lenovo TAB 3 A7-10I

Jeśli zwycięzcą\zwycięzcami (w przypadku grupy II) zostanie\zostaną uczeń\uczniowie
gimnazjum, otrzyma\ją nagrodę zgodnie z zadeklarowanym przez siebie wyborem grupy
uczestników (II lub III grupa).
6.5. Część nagród niniejszego Konkursu organizowanego na terytorium Polski podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody na zasadach
określonych w Ustawie z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U.
z 2016r., poz. 2032, z późn. zm.). Podatnikiem tego podatku jest Laureat, zaś płatnikiem
podatku jest Organizator. Organizator uiści we własnym zakresie 10% wartości należnego
podatku od wygranej i przekaże je do odpowiedniego dla Laureata Urzędu Skarbowego.
Zgodnie z powyższą ustawą opodatkowaniu podlegają wszelkie nagrody od wartości 760 zł.
6.7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 15.12.2017 na stronie „Port Service” Sp. z o.o.
§ 7 POSTAWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia
zakończenia Konkursu.
7.2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie:
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany regulaminu Konkursu, po
stosownym zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Konkursu.
7.4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016
r. poz. 922) Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników
podanych na pracach na potrzeby prowadzenia Konkursu. Uczestnik poprzez zgłoszenie
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie w drodze
elektronicznej informacji handlowych od Organizatora w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu
będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach
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związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności ogłaszania jego wyników,
wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i
podatkowej), oraz w celu przesyłania uczestnikom informacji handlowych i marketingowych
przez Organizatora. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz
prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych w związku z
udziałem w Konkursie jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych błędnych lub
w inny sposób nieprawidłowych uniemożliwia udział w Konkursie.
7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez
Uczestników Konkursu.
7.6. Informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 737 928 148
7.7. Na podstawie Art. 30. 1. Pkt 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów
(przychodów) z tytułu wygranych w Konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród
związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w
wysokości 10% wygranej lub nagrody. Wygrane o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych są wolne od podatku dochodowego.
7.8. W kwestiach, których nie rozstrzyga regulamin decyzję podejmuje Organizator.
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