REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW FIRMY THERMOPLAST SP.Z O.O
Pt. ’’WIOSNA”
§1
Cel Konkursu
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich talentów plastycznych oraz
wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.
§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu o nazwie „Wiosna” jest firma Thermoplast Sp. z o.o.
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
1) 2 – 5 lat
2) 6 – 9 lat
3) 10 – 13 lat

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
3. Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną na dowolnie wybranym materiale ( papier,
drewno, szkło, tkanina itd.).
4. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: Imię, nazwisko, wiek
autora oraz imię, nazwisko opiekuna – pracownika firmy Thermoplast i telefon kontaktowy.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem autorskich praw majątkowych,
na wykorzystanie prac w celach promocyjno-marketingowych organizatora konkursu, w tym na
zawieszone na naszej stronie internetowej oraz opublikowanie w gazetce firmowej Thermoplast
News.
6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
8. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy dostarczyć osobiście do Działu Kadr i Płac lub pocztą do 22 maja 2017 r (liczy się data
stempla), na adres: Thermoplast Sp. z o.o. Ul. Wilcza 3 32-590 Libiąż z dopiskiem: „ Konkurs plastyczny”
2. Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

3. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela: Beata Drzewiecka tel. 661 426 371
4. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
5. Jury pod uwagę weźmie:
 jakość wykonania,
 oryginalność.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.thermoplast.eu oraz na
tablicach informacyjnych w siedzibie firmy.
2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do 12 czerwca 2015 r.
3. Miejsce wręczenia nagród zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej oraz na tablicach
informacyjnych w siedzibie firmy.
§6
Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za I miejsce we wszystkich kategoriach
wiekowych.
2. Oprócz nagród indywidualnych przyznanych laureatom za I miejsce w trzech kategoriach
wiekowych, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody – niespodzianki.
3. Fundatorem nagród jest Thermoplast Sp. z o.o.

