
 

REGULAMIN 
Konkursu realizowanego w ramach kampanii 

„Gaz ziemny — pewnie i bezpiecznie” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu realizowanego w ramach kampanii „Gaz ziemny – pewnie      
i bezpiecznie” jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. . 

2. Wykonawcą Konkursu działającym na zlecenie Organizatora jest Film Image. 

§ 2. Adresaci Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych (klasy I-VIII). Prace przygotowane 
w ramach Konkursu oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III 
oraz klasy IV-VIII. 

2. Prace powinny być przygotowane pod nadzorem nauczyciela, który jako opiekun 
klasy zostanie wskazany w karcie zgłoszeniowej dołączonej do pracy Konkursowej. 

§ 3. Cel i przedmiot Konkursu 

1. Celem Konkursu w ramach kampanii „Gaz ziemny — pewnie i bezpiecznie” jest 
rozpowszechnianie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych na temat 
bezpieczeństwa użytkowania gazu ziemnego poprzez zabawę, tj. przygotowanie  
w grupie pracy graficzno-plastycznej w formie komiksu. 

2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy graficzno-plastycznej, która będzie 
miała formę komiksu i jej motywem głównym będzie bezpieczne użytkowanie gazu 
ziemnego. Technika przygotowania komiksu jest dowolna, np. malarstwo, rysunek, 
grafika (również komputerowa) czy technika mieszana. Format pracy jest dowolny. 

§ 4. Przebieg Konkursu 

1. Każda szkoła podstawowa może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę klas                     
z założeniem, że każda klasa ma prawo zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną pracę. 
Autorami pracy są uczniowie, którzy mieli faktyczny udział w jej przygotowaniu, 
reprezentujący w Konkursie całą klasę. Obowiązek weryfikacji, którzy uczniowie brali 
udział w przygotowaniu pracy spoczywa na nauczycielu zgłaszającym daną klasę do 
Konkursu. Autorzy danej pracy powinni zostać wpisani do Karty zgłoszeniowej 
(Załącznik nr 1 do Regulaminu) dołączanej do pracy konkursowej.  

2. Start Konkursu zostanie ogłoszony 29 października 2018 r. na stronie internetowej 
kampanii „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”, tj. www.gazpewnieibezpiecznie.pl. 

3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 29 października 2018 r. do 30 
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listopada 2018 r. (o przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa    
z dopiskiem: Konkurs w ramach kampanii „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”. 

4. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć Kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do 
Regulaminu), która będzie wypełniona i podpisana przez nauczyciela prowadzącego 
daną klasę oraz Oświadczenie (Załącznik nr 2), wypełnione przez ustawowych 
przedstawicieli dzieci będących autorami pracy, które powinny być zebrane przez 
nauczyciela zgłaszającego klasę do konkursu. Wzory Karty zgłoszeniowej                    
i Oświadczeń można pobrać ze strony www.gazpewnieibezpiecznie.pl. 

5. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą 
przedstawiciele Organizatora oraz artyści-plastycy. Komisja podczas posiedzenia 
sprawdzi zgodność nadesłanych prac z regulaminem oraz dokona ich oceny. 
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w składzie Komisji 
Konkursowej. 

6. Prace konkursowe oceniane będą pod kątem zgodności treści komiksu z tematem 
Konkursu, czytelności zamieszczonych treści, twórczej pomysłowości, oryginalności     
w zakresie przedstawienia tematu oraz użytych technik plastycznych czy graficznych. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 grudnia 2018 r. na stronie kampanii: 
www.gazpewnieibezpiecznie.pl.  

§ 5. Nagrody 

1. Nagrody w Konkursie przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III 
oraz klasy IV-VIII. 

2. Nagrodą za pierwsze miejsce w kategorii wiekowej klas I-III są przedmioty przenośne 
audio przyznawane wszystkim uczniom danej klasy.  

3. Nagrodą za drugie miejsce w kategorii wiekowej klas I-III są zestawy edukacyjne 
(chemia/fizyka/biologia), których tematyka jest dostosowana do danej grupy 
wiekowej. 

4. Nagrodą za trzecie miejsce w kategorii wiekowej klas I-III są zestawy edukacyjne 
(chemia/fizyka/biologia), których tematyka jest dostosowana do danej grupy wiekowej 

5. Nagrodą za pierwsze miejsce w kategorii wiekowej klas VI-VIII są przedmioty 
przenośne audio przyznawane wszystkim uczniom danej klasy.   

6. Nagrodą za drugie miejsce w kategorii wiekowej klas IV-VIII są zestawy edukacyjne 
(chemia/fizyka/biologia), których tematyka jest dostosowana do danej grupy 
wiekowej. 

7. Nagrodą za trzecie miejsce w kategorii wiekowej klas IV-VIII są zestawy edukacyjne 
(chemia/fizyka/biologia), których tematyka jest dostosowana do danej grupy 
wiekowej. 

8. W obu grupach wiekowych, tj. klasy I-III oraz klasy IV-VIII przyznane zostaną 
dodatkowo po 3 wyróżnienia. Nagrodą za przyznane wyróżnienia będą książki 
popularno-naukowe, których tematyka zostanie dostosowana do danej grupy 
wiekowej. 

9. Wydanie nagród nastąpi na podstawie protokołu przekazania nagrody. 

10. Nieskorzystanie przez Uczestnika z przysługującego mu prawa do nagrody nie rodzi 
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po jego stronie prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w stosunku do 
Organizatora. 

11. Organizator zastrzega, że nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent 
pieniężny. Organizator zastrzega, że nagrody nie mogą być zbywane, ani darowane 
osobom trzecim. 

12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 
podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestników Konkursu. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Prace konkursowe nie będą odsyłane klasom po zakończeniu Konkursu. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji otrzymanych prac na 
stronie internetowej kampanii: www.gazpewnieibezpiecznie.pl oraz w wydawnictwach 
promujących kampanię „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”. 

4. Regulamin Konkursu, Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych oraz wzór Oświadczenia dot. praw autorskich i przetwarzania danych 
osobowych dostępne są na stronie internetowej: www.gazpewnieibezpiecznie.pl.     
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator 
Konkursu. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
Regulaminie. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na 
stronie kampanii: www.gazpewnieibezpiecznie.pl. 

5. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela przedstawiciel firmy Film 
Image – Sylwia Kościuszko, mail: sylwiakosciuszko@gmail.com . 
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