PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S. A. - KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH PN. „WYBIERAM KOLEJ, BO DBAM O ŚRODOWISKO”
1. Postanowienia ogólne:
1) Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie pn. „Wybieram kolej, bo dbam o środowisko”, zwanym dalej
„Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania
zwycięzców.
2) Organizatorem Konkursu są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000037568, REGON: 017319027, NIP: 113-23-16-427, kapitał
zakładowy/kapitał wpłacony: 27 114 421 000 zł, zwane dalej „Organizatorem”.
3) Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy Kodeks cywilny zwanej dalej „Ustawą
KC” oraz niniejszego Regulaminu.
2. Cele Konkursu:


promocja transportu kolejowego jako przyjaznego środowisku środka transportu,



zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, już od najmłodszych
pokoleń w zakresie wyboru przyjaznych środowisku form podróżowania,



budowanie od najmłodszych pokoleń świadomości potrzeby ochrony środowiska oraz
konieczności podejmowania działań w tym zakresie,



poszerzenie wiedzy na temat działań związanych z ochroną środowiska
podejmowanych przez Organizatora Konkursu – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3. Przedmiot Konkursu i uczestnicy:
Konkurs plastyczny pn. „Wybieram kolej, bo dbam o środowisko” ma charakter ogólnopolski
i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.
Konkurs plastyczny realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:


I kategoria - klasy I – III



II kategoria - klasy IV – VI



III kategoria - klasy VII - VIII

Konkurs w kategoriach wiekowych: klasy I – III obejmuje prace plastyczne rysunkowe
wykonane w dowolnej technice (rysunek, kolaż itp.), promujące kolej jako ekologiczny środek
transportu.
Konkurs w kategorii wiekowej klasy IV – VI oraz VII - VIII polega na wykonaniu plakatu
(format A2 lub A3) promującego kolej jako ekologiczny środek transportu.
4. Harmonogram Konkursu:


ogłoszenie Konkursu – 7 grudnia 2021 r.



dostarczenie prac konkursowych – 21 stycznia 2022 r.



ogłoszenie wyników – 28 stycznia 2022 r.



przekazanie nagród – do 11 lutego 2022 r.

5. Warunki uczestnictwa
1) Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2022 r. na
adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs: Wybieram kolej, bo dbam o środowisko”
Możliwe jest dostarczenie prac osobiście w godzinach 8:00 – 15:00 do Biura
Komunikacji i Promocji pod ww. adres. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac
konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu wskazanego powyżej
terminu decyduje data stempla pocztowego.
2) Do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
3) Prace plastyczne muszą być podpisane.
4) Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla
uczestnika Konkursu, która przekaże Organizatorowi prace konkursowe.
Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 3 prace plastyczne dla każdej kategorii
wiekowej,
5) Jeden uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową,
6) Prace uczniów reprezentujących daną szkołę przekazywane są za pośrednictwem
wybranego przedstawiciela (koordynatora) wyznaczonego do kontaktów
z Organizatorem Konkursu,
7) Prace muszą być oryginalne i wykonane samodzielnie,
8) Każda praca musi być zaopatrzona w trwale przymocowaną metryczkę (na odwrocie
pracy) zawierającą następujące informacje:


Imię i nazwisko autora,



Klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza,



Nazwisko oraz telefon kontaktowy Koordynatora ze strony szkoły,

9) Do pracy konkursowej powinny być załączone oświadczenia stanowiące Załącznik
numer 2 do Regulaminu.
10) Prace nie spełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane.
6. Format i technika wykonania prac

Dopuszcza się następujące formaty i technikę wykonania prac w poszczególnych
kategoriach:
1) Klasy I – III
Prace plastyczne wykonane ręcznie w dowolnej technice (rysunek, kolaż itp.) na wybranym
podkładzie (papier, tektura, dykta itp.) i w dowolnym formacie. Nie dopuszcza się wykonania
prac w formie elektronicznej.
Jeden uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.
2) Szkoły podstawowe – Klasy IV – VI oraz Klasy VII - VIII
Plakat w formacie A2 lub A3 wykonany dowolną techniką. Prace mogą zawierać część
graficzną i tekstową. Nie dopuszcza się wykonania plakatu wyłącznie za pomocą narzędzi
komputerowych.
Jeden uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.
7. Komisja konkursowa
1) Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją konkursową”,
składającą się z pięciu członków.
2) Komisja konkursowa czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje
oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody.
3) Decyzja Komisji konkursowej co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
4) Nadzór nad pracami Komisji konkursowej sprawować będzie Dyrektor Biura
Komunikacji i Promocji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
8. Ocena prac konkursowych:
Powołana przez Organizatora Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę
następujące kryteria:


zgodność tematyki,



pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,



samodzielność wykonania,



estetyka i walory artystyczne m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

9. Nagrody
1) Komisja konkursowa wybierze po trzech laureatów w trzech kategoriach:


I kategoria - klasy I - III – 3 nagrody;



II kategoria - klasy IV - VI – 3 nagrody;



III kategoria - klasy VII - VIII – 3 nagrody.

2) Pierwsza nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który według Komisji
konkursowej przedstawi pracę konkursową najlepiej spełniającą kryteria oceny,
określone w Regulaminie. Kolejne nagrody zostaną przyznane uczestnikom, którzy
po uszeregowaniu prac konkursowych w wyniku oceny przez Komisję konkursową
zajmą kolejne miejsca w Konkursie.

3) Łącznie zostanie przyznanych 9 nagród. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo
innego podziału nagród lub przyznania wyróżnień w przypadku złożenia większej
liczby prac (prac o wysokiej wartości merytorycznej zgodnej z celami Konkursu w
danej kategorii wiekowej).
4) Laureaci Konkursu po ogłoszeniu wyników zostaną pisemnie poinformowani
o wynikach Konkursu. Wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają pisemne
podziękowania i dyplomy.
10. Ochrona danych osobowych
Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika Konkursu oraz koordynatorzy są zobowiązani do
podpisania Oświadczenia stanowiącego Załącznik numer 2 do Regulaminu.
11. Prezentacja wyników Konkursu
Przewiduje się, że prace wszystkich uczestników mogą być zaprezentowane na stronie
internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz/lub w ramach wewnętrznych
materiałów informacyjnych Organizatora.
12. Postanowienia końcowe:
1) Regulamin Konkursu opublikowany będzie na stronie www.plk-sa.pl.
2) Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3) Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej
zmianie Regulaminu uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani.
4) Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora.
5) Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i bezpłatnej publikacji
nagrodzonych prac bez dodatkowej zgody autora.
6) Konkurs zostanie unieważniony w przypadku, gdy nie wpłynie żadna praca
konkursowa lub Komisja konkursowa stwierdzi, że żadna praca nie spełnia wymogów
Regulaminu.
7) Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać wysyłając zapytanie na adres
e-mail: konkursplastyczny@plk-sa.pl

